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Vážení spoluobčané,

v prvních dnech nového 
roku jsem se zúčastnil tří 
různých setkání. Na přivítání 
roku 2011 spolu se stovkami 
Klatovanů u Kulturního domu 
navázalo již tradiční přijetí 
klatovských zaměstnavatelů a 
zahájení „Tříkrálové sbírky“. 
Může se zdát, že jsou to akce 
svým charakterem zcela odli-
šné, bez jakékoliv souvislosti. 
Myslím však, že je to dojem 
jen zdánlivý.

Na sklonku roku mezi vý-
znamná přání značné části 
obyvatel našeho města patřilo 
vedle vzniku nových pracov-

ních míst především zlepšení 
platových podmínek. Dobře si 
uvědomuji, že zejména v době 
hospodářského poklesu a 
s ním spojeného úbytku 
zakázek, jsou rozhodování o 
dalším bytí firem mimořádně 
složitá. Už proto si vážím 
všech zaměstnavatelů, kteří 
hledali též jiná úsporná opatře-
ní než jen v podobě radikál-
ního snižování nákladů na své 
zaměstnance. Je nesporné, že 
všichni zodpovědní podnika-
telé se budou i nadále chovat 
hodně obezřetně. Přesto jsou 
však jejich výhledy do násle-
dujících měsíců optimističtější 
než před rokem.

Velmi bych si přál, aby 
tomu tak skutečně bylo. Vždyť 
dobré a perspektivní zaměst-
nání naprosto rozhodující 
měrou ovlivňuje nejen osobní 
život každého jednotlivce, ale 
v konečném důsledku i souná-
ležitost všech obyvatel města. 
Naši náladu, otevřenost a štěd-
rost dozajista citlivě vnímají 
i koledníci v těchto dnech 
putující mezi našimi příbytky 
a žádající o podporu pro ty, 
kteří si sami pomoci nemohou. 
Každá pomoc je mimořádně 
cenná. Neměli bychom se v ta-
kovém případě nechat otupit 
dobou, ve které žijeme a lidmi, 
kteří pod rouškou solidarity 
a potřebnosti žádají „nezbyt-
nou“ podporu pro ty, kteří jsou 
na vrcholu svých produktiv-
ních sil a měli by být schopni 
postarat se o sebe sami. 

Vážení spoluobčané,
přeji vám, aby rok 2011, ze 

kterého jsme ukrojili sotva dva 
týdny, byl pro vás rokem bez 
dramatických výkyvů v osob-
ním i pracovním životě, rokem 
úspěšným, rokem, kdy budete 
mít chuť se při nejrůznějších 
příležitostech též společně 
pobavit.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Klatované na Nový rok před Kulturním domem v Klatovech. Vystoupení šermdivadla Clatonia.

Nový rok 2011Nový rok 2011

Zahájení Tříkrálové sbírky. 
Sbírce požehnal plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Jednání Rady města

Úterý 18. 1. 2011

Úterý 1. 2. 2011

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  8. 2. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu
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Vážení čtenáři,

přelom starého a začátek 
nového roku přináší bilanco-
vání. Týká se to i našeho 
města. V roce 2010 se v sou-
těži Město pro byznys umístilo 
na třetím místě v rámci Plzeň-
ského kraje, za Tachovem a 
Domažlicemi. Celostátně 
skončily Klatovy na 29. místě, 
z vítězství se radoval Písek. 
Rok předtím Klatovy krajsky 
i celostátně vyhrály. Konečné 
pořadí je třešnička na dortu, 
zajímavější je podívat se, jaká 
data se za umístěním v roce 
2010 skrývají. Níže přináším 
několik postřehů z podkladů 
této soutěže, které jsem 
doplnil o data Českého sta-
tistického úřadu.

Předností Klatov je přita-
žlivé okolí a slušné životní 
prostředí. Území okresu má 
rozlohu 193.000 ha, z toho 
90.000 ha tvoří zemědělská 
půda, 80.000 ha lesy. V tom je 
samozřejmě zahrnuta část 
Šumavy, přesto však i město 
Klatovy a k nim patřící měst-
ské části tvoří oblast, v níž je 
podíl přírodních ploch proti 
zastavěným o 30% vyšší než 
krajský průměr. Naše mateř-
ské školy mají kapacitu o 10% 
vyšší a na 1 lékaře připadá 
o 10% méně pacientů proti 
průměru kraje. Máme druhé 
nejnižší emise v kraji, město 
má 2,5 násobně vyšší podíl 
kapitálových investic. Výbor-
ná je elektronická komunikace 
městského úřadu.

Problematickým bodem 
Klatov zůstávají mzdy, které 
jsou v krajském srovnání 
nejnižší. Tradičně ještě pod 
úrovní Klatov býval Tachov, 
ten si ale v tomto ohledu 
polepšil a poskočil dopředu. 
Počet ekonomických subjektů 
v našem městě nepatrně 
stoupl, ale dynamika růstu je 
o celých 30% nižší ve srovnání 
s ostatními městy v kraji. Ne-
zaměstnanost v hodnoceném 
období byla o něco nižší, než 
krajský průměr, ale aktuální 
čísla za listopad 2010 (již po 
skončení soutěže) jsou: 
Klatovy 8,6%, Tachov 11%, 
Domažlice 8,5%, Plzeň jih, 
sever a město 6,1%, 7,3% a 
5,9%, Rokycany 6,4%, 
krajský průměr je 7,3%. 
Samotné město Klatovy má 
nezaměstnanost nižší, než 
shora uvedené procento, ta se 
statisticky ale neuvádí, neboť 
kvóta nezaměstnanosti se sle-
duje na širším území, za-
hrnujícím mj. také Plánicko a 
Nýrsko včetně Železné Rudy.

Předchozí údaje potvrzují, 
že je potřeba něco dělat právě 
v otázkách zaměstnanosti. 
S tím jde ruku v ruce zvyšo-
vání mzdové úrovně, protože 
jde také o kvalitu pracovních 
míst. Až se tady začnou obje-
vovat první lepší výsledky, pak 
teprve se snad začne pomalu 
obracet nepříliš povzbudivý 
trend početní stagnace zdej-
šího obyvatelstva, který je ve 
srovnání s ostatními městy 
v kraji znepokojující. Radnice 
nemůže tyto oblasti ovlivnit 
přímo, ale můžeme a musíme 
trvale pracovat na tom, aby-
chom podmínky pro podnikání 
a rozvoj pracovních příle-
žitostí v našem městě krůček 
po krůčku zlepšovali.

Vám všem, vážení spolu-
občané, přeji, aby započatý 
rok 2011 již přinesl první 
vlaštovku, letící uvedeným 
směrem.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Město Klatovy získalo v ro-
ce 2003 od Ministerstva obrany 
ČR pozemky pod Klatovským 
Borem o výměře cca 20 ha pů-
vodně využívané armádou jako 
vojenské cvičiště a střelnice. 
Územním plánem jsou řešeny 
jako plochy pro výrobu. Ná-
sledně město na pozemcích 
vybudovalo nové komunikace 
a veškerou technickou infra-
strukturu a připravilo tak pro-
stor nové průmyslové zóny. 
Od jejího vybudování město 
očekává ekonomický přínos 
v podobě nově vytvořených 
pracovních míst a dalších 
přínosů, odvíjejících se z výše 
investovaného kapitálu pří-
chozích investorů. 

V březnu 2008 rozhodlo 
Zastupitelstvo města o prodeji 
pozemků včetně kompletní 
infrastruktury za cenu 320 
Kč/m  v zóně zájemcům pro 
umístění podnikatelských akti-
vit a s konkrétními investory 
byly uzavřeny Smlouvy o bu-
doucích smlouvách kupních 
s podmínkou kolaudace stavby 
k podnikání nejpozději do 3 let. 
Někteří ze smluvních partnerů 
od svého záměru odstoupili 
a pozemky byly vráceny městu 
a nabízeny dalším zájemcům.

Na základě nabytých zku-
šeností rozhodlo Zastupitelstvo 
města v září 2010 o úpravě 
podmínek prodeje. Výše kupní 
ceny zůstala nezměněna, nově 
byla schválena povinnost in-
vestora uhradit zálohu ve výši 
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30% ceny pozemku při podpisu 
Smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní s tím, že v případě nedo-
držení termínu 3 let od podpisu 
pro kolaudaci stavby k podni-
kání záloha propadne městu. 
Zavedena byla rovněž některá 
sankční ujednání. 

V letošním roce dokončila 
v zóně stavbu objektu k podni-
kání první firma, další jsou ve 
fázi rozestavěnosti či příprav-
ných projektových prací.

V současné době jsou v prů-
myslové zóně dva volné po-
zemky, které nabízíme zájem-
cům o podnikání v Klatovech. 
Nacházejí se po levé, horní stra-
ně při propojovací komunikaci 
ve směru na Štěpánovice. Jedná 
se o pozemky č. kat. 4178 o vý-
měře 13 253 m  a č. kat. 4182 
o výměře 10 015 m . 

Uvítáme zájem investorů 
o koupi uvedených pozemků 
a rádi se seznámíme s konkrét-
ním podnikatelským záměrem. 
Kontaktujte nás kdykoliv na 
níže uvedených kontaktních 
spojeních: Mgr. Rudolf Salvetr, 
starosta města, 376 347 213, 

, Ing. Daniela 
Pleskotová, vedoucí odboru 
rozvoje města, 376 347 247, 

, Bc. Olga 
Osangová, pracovnice odboru 
rozvoje města, 376 347 303,

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje 

města Klatovy

2

2

starosta@mukt.cz

dpleskotova@mukt.cz

 
oosangova@mukt.cz

Průmyslová zóna 

Pod Borem Klatovy
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Dámy a pánové,

dne 7. 12. 2010 nové zastu-
pitelstvo projednalo a plným 
počtem hlasů i schválilo roz-
počet na rok 2011. Měl jsem tu 
čest a povinnost rozpočet 
zastupitelstvu představit a do-
poručit, dovolte mi, abych tak 
učinil i nyní tímto příspěvkem 
do Zpravodaje.

Dříve než zmíním některé 
číselné relace, je potřeba při-
pomenout, že rozpočet je se-
staven v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb. „o rozpočtových 
pravidlech…“ v platném znění 
a směrnicí města č.7; ta pod-
robně popisuje rozpočtový 
proces města, definuje fondy, 
které město využívá (např. 
fond čisté město, fond odpa-
dového hospodářství, fond te-
pelný atd.). Směrnice je interní 
aplikací rozpočtových pravi-
del a každý, kdo se zajímá o 
rozpočet města, by ji měl znát.

Rozpočet však reflektuje 
i vývoj hospodaření města 
v roce 2010 a opírá se i o dva 
nedávno aktualizované doku-

menty - o Rozpočtový výhled 
města na roky 2011-2015 
a dále o tzv. „Zásobník 
investičních akcí“. V rámci 
přípravy rozpočtu bylo do 
určité míry přihlédnuto 
i k připomínkám správců 
jednotlivých rozpočtových 
kapitol a přidružených 
organizací města.

Rozpočet, který zastupitel-
stvo nyní přijalo, byl ve své 
první verzi projednán v Radě 
města již koncem srpna, 

zastupitelstvem pak 7. 9. 2010. 
Jeho finální verze byla 
doporučena zastupitelstvu 
Radou města na jejím zasedání 
dne 30. 11. 2010. Proč ta 
jednotlivá data zdůrazňuji? 
Protože demonstrují konti-
nuitu výkonu správy města 
a jeho financování i význam, 
který je rozpočtu coby 
základnímu finančnímu 
regulativu města dán. Sesta-
vení a schválení rozpočtu je 
výsledkem zodpovědné práce. 
Rád bych v této souvislosti 
poděkoval bývalému místo-
starostovi Ing. Janu Vránovi 
a vedoucí finančního odboru 
paní Věře Kolorosové. 

Rozpočet byl zastupi-
telstvu předložen jako vyrov-
naný, tzn. že jeho příjmy se 
rovnají výdajům, přebytek pří-
jmů nad výdaji, (tj. výsledek 
hospodaření) byl zároveň 
určen jako rozpočtová rezerva 
k financování tzv. jmenovi-
tých akcí. Rozpočet respektuje 
zásadu opatrnosti (nenad-
hodnocuje příjmy a nepod-
hodnocuje výdaje), respektuje 
princip věcného určení někte-
rých příjmů („příjmy z vody“ 
jsou použity na financování 

výdajů vodohospodářské in-
frastruktury, „příjmy z tepla“ 
pak na financování výdajů 
tepelné infrastruktury, „příjmy 
z odpadů“ jdou prioritně na 
výdaje spojené s odpady atd.). 

Rozpočet pokračuje v ro-
zumné praxi sestavit a 
schválit základní rozpočet 
a poté v průběhu roku tento 
rozpočet upravovat formou 
rozpočtových opatření, a to 
v souvislosti s tím, jak se 
vyvíjí strany příjmů a výdajů 
rozpočtu. Např. v této chvíli 
není známa výše dotací na tzv. 
sociální transfery, rozpočet 
tedy zatím tento příjem (ale ani 
výdaj) neobsahuje. Jakmile 
bude známa výše těchto 
dotací, bude rozpočet formou 
rozpočtového opatření přísluš-
ným způsobem a procedurou 
upraven a kapitola 8 rozpočtu 
(spravuje odbor sociálních 
věcí), v aktuální verzi rozpo-
čtu „malinká“, se rázem stane 
nejvýznamnější rozpočtovou 
kapitolou, přes kterou potečou 
finance v řádu do 200 mil. Kč 
určené na sociální transfery. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Rozpočet 2011.

Pojďme se podívat na základní 

rozpočtové relace:

1) Klíčem k rozpočtu jsou rozpočtové příjmy – ty, usilujeme-
li o vyrovnaný či přebytkový rozpočet, limitují výdaje.
Nejvýznamnější příjmovou položkou jsou daňové příjmy, 
v jejich rámci pak podíl města na tzv. sdílených daních. Druhou 
položkou jsou nedaňové příjmy, zde dominují nájmy 
nemovitého a movitého majetku. Kapitálové příjmy jsou 
představovány prodejem nemovitého majetku (pozemky). 
Zajímavou položkou jsou dotace. Ty, jak jsem uvedl výše, zatím 
neobsahují dotace na sociální transfery, nicméně obsahují již tzv. 
dotaci na výkon státní správy (kterou město zajišťuje na „zakáz-
ku státu“ – o podílu státní správy na činnostech města bude 
zajímavé pojednat samostatně) ve výši  35.114 tis. Kč. Výše této 

dotace meziročně klesla o cca 6,3 mil. Kč. Znamená to, že stát za 
výkon státní správy městu (městům) v roce 2011 zaplatí výrazně 
méně a že tato platba nepokryje náklady související s výkonem 
státní správy (podle propočtů Svazu měst a  obcí pokryje dotace 
jen cca 80% těchto výdajů, zatímco v roce 2010 tomu bylo cca 
95%). I to je jeden z důsledků úsporného státního rozpočtu.

2)Výdaje představují :

Neinvestiční výdaje jsou dále členěny do jednotlivých 
rozpočtových kapitol.  Rozpočet ve svém celku nenavyšuje 
neinvestiční výdaje, a to s jedinou výjimkou – na opravy silnic, 
chodníků atd. dostal hospodářský odbor na rok 2011 částku 10 
mil. Kč ( oproti 6 mil. Kč v roce 2010).

PŘÍJMY - 2011 tis. Kč

daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

dotace

Celkem příjmy

231.435

45.840

2.900

40.877

321.052

VÝDAJE - 2011 tis. Kč

neinvestiční výdaje města

vztahy města k přísp. organizacím, s.r.o. a o.p.s.

Neinvestiční výdaje celkem

kapitálové výdaje města zařazené do RO

132.547

114.565

247.112

18.028

Kapitálové výdaje celkem

Výdaje celkem

20.028

267.140

přísp. organizace - příděl do inv. fondu 2.000

pokračování na straně 4



Důležité jsou i příspěvky, které město ze svého rozpočtu 
poskytuje svým organizacím. Jejich výši na rok 2011 rozpočet 
určuje takto ( pro srovnání uvádím i výši příspěvku za rok 2010, 
údaje jsou v tis. Kč):

Nejvyšší příspěvek tradičně dostávají Technické služby, 
z rozpočtu je poskytnut i příspěvek Městskému ústavu sociální 
péče, Městské knihovně, ale i školám (základním a mateřské) na 
jejich neinvestiční výdaje.
Protože výdaje (neinvestiční i kapitálové) a jejich struktura jsou 
poměrně členité, bude účelné zmínit je v některém dalším 
Zpravodaji. V tomto příspěvku by jejich detailní popis neúměrně 
rozšířil rozsah textu. 
Připomeňme jen ještě, že rozpočet pamatuje též částkou 15.787 
tis. Kč na splátky investičních úvěrů, které město v současné 
době má. Znovuschválení investičního úvěru na akci čisté město 
bylo jedním ze samostatných bodů jednání zastupitelstva. I ten 
zastupitelstvo schválilo všemi hlasy. K datu 1. 1. 2011 má město 
smluvně sjednané úvěry :

Je třeba podotknout, že jde o investiční úvěry s jasným 
předurčením jejich splácení. Hypotéky jsou spláceny z výnosů 
z nájemného, úvěr „čisté město“ z nájemného z vodohospo-
dářské infrastruktury. Jsou dány doby splatnosti a úrokové sazby 
úvěrů.

Schválený rozpočet na rok 2011 lze zrekapitulovat:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (obsahující i splátky úvěrů), tj. 
výsledek hospodaření, je určen jako rozpočtová rezerva 
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Městský ústav sociálních služeb Klatovy, 
příspěvková organizace

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa 

Požadavky:
odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních
zdravotní způsobilost
bezúhonnost 
praxe v oboru minimálně 5 let 
zodpovědnost, samostatnost 
zkušenosti v řídící práci vítány
znalost práce na PC
řidičské oprávnění sk. B 

Platové zařazení:
platová třída 10 (v souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb. 
a č. 222/2010 Sb. v platném znění).

Předpokládaný nástup: březen 2011
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

jméno, adresa bydliště, telefon nebo e-mail adresu 
strukturovaný životopis včetně dosavadní praxe
kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (při po-
dání přihlášky postačí čestné prohlášení uchazeče o bezúhon-
nosti spolu s kopií žádosti o výpis z evidence rejstříku trestů)

Informace o příspěvkové organizaci Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy:
Internetová adresa:www. musskt.cz
Doručení přihlášky:
Písemná přihláška obsahující všechny náležitosti musí být 
doručena osobně nebo poštou do 20. 1. 2011(včetně) na adresu: 
Městský ústav sociálních služeb, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 
Obálku označte „Výběrové řízení VS DOP Klatovy“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

všeobecná sestra, 
pověřená řízením 

Domácí ošetřovatelské péče Klatovy

Organizace 2011

TSMK 

MěÚSS 

Městská knihovna

MěKS

8.500

ZŠ Čapkova

ZŠ Tolstého

ZŠ Plánická

Masarykova ZŠ

MŠ Studentská 

Lesy města Klatov s.r.o.

Celkem kapitola 14

Zimní stadión OPS

8.643

2010

59.53759.537

7.951

7.460

3.938

3.553

4.200

4.071

10.325

750

4.280

7.812

7.460

3.938

3.553

3.996

4.271

10.325

750

4.280

114.565114.565

Zůstatek úvěru 
k 1. 1. 2011 – tis. Kč

Celkem úvěry

Položka

Hypoteční úvěr - 53 bytových jednotek

Hypoteční úvěr - 60 bytových jednotek

Investiční úvěr na akci čisté město 

15.407

27.891

160.000

203.298

k financování zejména tzv. jmenovitých akcí a výhledově i 
projektů obsažených v již zmíněném Zásobníku akcí. Kladný 
výsledek ve výši 38 mil. Kč znamená, že město hodlá v roce 
2011 hospodařit zodpovědně a že v provozní sféře nechce 
generovat žádné ztráty, které by negativně ovlivňovaly jeho 
finanční situaci.
Poslední poznámka závěrem : - město má rozpočet na rok 2011 a  
může tak do nového roku vkročit bez nejistot „finančních 
provizorií“. Rozpočet je věcí veřejnou. Tradičně je k dispozici 
na stránkách města ( ). Je předmětem kontroly 
zastupitelstva, rady města, auditora. Bude jistě i předmětem 
dalších příspěvků do Zpravodaje a nesporně i budoucích diskusí.

www.klatovy.cz

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Výsledek = rozpočtová rezerva

Položka

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Splátky úvěrů

321.052

267.140

15.787

38.125

tis. Kč

dokončení ze strany 3
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Rozmístění Městského úřadu Klatovy od ledna 2011

náměstí Míru 62

náměstí Míru 63

Vídeňská 66

Balbínova 59

Mayerova 130

Odbor vnitřních věcí

•
•

•
•
•

•  evidence obyvatel
  občanské průkazy
  cestovní doklady

Odbor výstavby a územního plánování
  územní a stavební řízení
  územní plán, územně analytické podklady
  zasedací místnost odboru

Odbor dopravy
•
•
•
•
•

  evidence vozidel
  evidence řidičů
  řidičské průkazy
  dopravní přestupky, bodový systém
  speciální úřad - silniční stavby

Místostarosta JUDr. Jiří Štancl, sekretariát 
Tajemník
Zasedací místnost 
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

•
•
•

•
•

  školství
  kultura
  památková péče 

Živnostenský odbor
  registrace podnikatelů
  kontrolní odd.

Informační centrum
Odbor vnitřních věcí

•
•
•
•

•
•

  matrika
  přestupková komise 
  hlavní pokladna
  výpisy z rejstříku trestů, ověřování  

    podpisů a listin
  civilní ochrana a krizové řízení
  odd. informatiky

Starosta, sekretariát, vedoucí kanceláře starosty
Zasedací místnost č. 9
Místostarosta Ing. Václav Chroust 
Městská policie, ztráty a nálezy
Právník města, architekt města
Odbor životního prostředí

•
•

• ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny
•  lesy, rybářství, myslivost  
  vodní hospodářství
  odpady

Hospodářský odbor
•
•
•
•

Odbor rozvoje města
•
•
•

  zábory veřejného prostranství
  místní komunikace
  městský informační systém
  městská hromadná doprava

  správa majetku
  investice
  potvrzení o zaměstnání u bývalých

   podniků RaJ a OPOS

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
•

•
•
•
•
•
•

  péče o staré a zdravotně 
    postižené občany
  příspěvek na péči děti, dospělí
  sociálně právní ochrana dětí
  kurátor pro mládež
  dávky pomoci v hmotné nouzi
  kurátor pro dospělé
  protidrogová prevence

Odbor životního prostředí
•
•

Finanční odbor
•
•
•
•

  ochrana přírody a krajiny
  zemědělský půdní fond

  místní poplatky
  přihlašování a poplatky ze psů
  účetnictví
  fond rozvoje bydlení



Popis nemovitosti: 
- jedná se o obytný dům ve Vančurově ulici se dvěma byty 1+2

o výměře 93 m  a 76 m  v patře, v přízemí s nebytovými 
prostory o výměře 93 m  a v prvním podzemním podlaží 
s nebytovými prostory o výměře 110 m , 

- stavební parcela stp.č. 498 – jedná se o plochu zastavěnou
domem čp. 57/I. a část přilehlého pozemku v zadním traktu
domu – pruhu o šíři cca 2 m,

- součástí domu je průjezd do zadního traktu domu a průchod 
na parkány,

- objekt se nachází v městské památkové zóně a je nemovitou 
kulturní památkou,

- nemovitost je v platném územním plánu vedena ve smíšené 
zóně,

- objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě,
- v současné době je objekt volný, bez nájemců.

Termín výběrového řízení: . 30. 5. 2011  v   15.00 hodin

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9 
v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu 
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového 
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách 
města Klatovy:   -  složka Městský úřad 
Klatovy, složka Úřední deska, složka Vyhlášky
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 16. 5. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro 
budovy. Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne 
město Klatovy,  zastoupené Správou nemovitostí Klatovy p. 
M. Červený, tel. 376 311 304, e-mail: 
popř. odbor rozvoje města, tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková, 
e-mail: 

2 2

2

2

www.klatovy.cz

mcerveny@snklatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

dům čp. 57, Klatovy I. se stp.č. 498
2o výměře 308 m  v k.ú. Klatovy

Vančurova ulice

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

Vyvolávací cena: 2.500.000 Kč

PRODEJ

PRODEJ
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Zázemí výstavy klatovských karafiátů, stavební úpravy + 
přístavba WC: stávající provozní a skladové objekty byly 
opraveny, dobudováno bylo sociální zařízení a opraveny 
skleníky. Stavba byla zkolaudována a uvedena zpět do 
plynulého provozu. Na realizaci úprav s rozpočtem 700 tis. Kč 
přispěla významným podílem ve výši 90 % nákladů Evropská 
unie prostřednictvím Místní akční skupiny MAS Pošumaví, 
jejíž je město Klatovy členem. Akci na základě výběrového 
řízení prováděla firma ALFASTAV s.r.o. Sobětice.

Plynofikace integrovaných obcí Chaloupky, Čertovka: 
stavba hlavních rozvodů plynu včetně přípojek byla dokončena 
a zkolaudována. Do plynových rozvodů byl vpuštěn plyn a 
majitelé nemovitostí se postupně na rozvodnou síť připojují.  
Akci na základě výběrového řízení provádělo sdružení firem 
STREICHER s.r.o. Plzeň a GASSPO s.r.o. Klatovy za cenu 
10,5 mil. Kč. 

Drslavice – prodloužení vodovodu – stavba byla dokončena. 
Akci prováděla na základě výběrového řízení firma VAK 
SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 410 tis. Kč

Klatovy, Mírovka – vodovod  probíhající stavba zahrnuje 
prodloužení vodovodního řadu do další části Klatov. 
Dodavatelem je firma Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
Klatovy za cenu 371 tis. Kč.

Sobětice – napojení na skupinový vodovod – probíhající 
stavba řeší rekonstrukci stávajícího vodovodu, který slouží jako 
přivaděcí řad ze skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy od 
Klatov (Mírovky)  do vodojemu Sobětice, ze kterého je 
zásobována obec Sobětice. Dodavatelem je firma Šumavské 
vodovody a kanalizace a.s. Klatovy za cenu 6 080 tis. Kč. 
Realizaci akce přislíbila podpořit Evropská unie z OPŽP 
částkou ve výši cca  2,8 mil. Kč.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

–

Informace  

a probíhajících investičních akcích 

města Klatovy

 o dokončených

Pomohou pamětníci?
Jsem studentem historie, za účelem studia pátrám po zapo-

menutých hercích z období let 1930 - 1948. Jak jsem se 
dozvěděl z dobového tisku, působila v 60. letech v Lidové 
škole umění v Klatovech téměř zapomenutá herečka BĚLA 
TRINGLEROVÁ–ZDENKOVIČOVÁ. Byl bych velmi 
vděčný pamětníkům, kteří si ji pamatují či ji znali osobně, za 
jakoukoliv zprávu o její osobě či rodině. 

Děkuji za každou informaci.
 Petr Šraier, , Tel č. 724 122 984.petr.sraier@seznam.cz

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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Zápisy dětí do mateřských a základních škol

pro školní rok 2011/2012
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601

Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194
Základní škola Klatovy, Tolstého 765
Základní škola Klatovy Čapkova ul. 126
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národ.mučedníků 185

dne  23. února 2011 v době od 8.00 do 16.00 hodin na  pracovištích mateřské školy:
Mateřská škola Studentská 601, Klatovy
Mateřská škola U Pošty 682, Klatovy
Mateřská škola Máchova 668, Klatovy
Mateřská škola Podhůrecká 542, Klatovy
Mateřská škola Nár. mučedníků 192, Klatovy
Mateřská škola Kal 

dne 24. února  2011 v době od 8.00 do 16.00 hodin na  pracovištích mateřské školy:
Mateřská škola Karafiátová 830, Klatovy
Mateřská škola Koldinova 445, Klatovy
Mateřská škola Luby 246
Mateřská škola Sobětice

dne 11. února 2011 v době od 8.00 do 17.00 hodin
Vyhláškou města Klatov č. 4/2010 byly stanoveny školské obvody na zápis dětí do 1. tříd pro školní rok  2011/2012 ve výše 
uvedených základních školách  zřizovaných městem Klatovy.
Je ji možné zhlédnout ve všech MŠ a ZŠ v Klatovech, vývěsní skříňce MěÚ Klatovy a na internetových stránkách města. 
Informace lze obdržet i na odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ v Klatovech.

   Rodiče při zápisech předloží vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte.
   Pokud se rodiče nemohou ze závažných důvodů k zápisu dostavit, je nutné oznámit tuto informaci vedení školy

     a domluvit se na náhradním postupu.

Všem budoucím dětem a rodičům zahajujících  jednu z významných etap  svého života přeji hodně úspěchů, pochopení 
a radosti z nabývajících zkušeností a vědomostí jejich potomků.

•
•

1. Uspořádání sportovních aktivit mládeže.
(Organizace turnajů, sportovních víkendů, …)

2. Uspořádání kulturních aktivit mládeže.
3. Historie, kultura a přítomnost Klatov.

(Odborné zpracování tématu)
4. Podpora významných akcí, spolkové činnosti.

(Tato témata byla schválena na zasedání Zastupitelstva  města Klatov dne 7. 12. 2010) 

Upřesňující informace pro žadatele o grant:
Žadatelé mohou předkládat i vlastní projekty, u nichž se domnívají, že mohou výrazně přispět
k veřejnému prospěchu, i když se nevztahují k vyhlášeným oblastem grantů.
Projekty lze podávat do 
Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31.03.

Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti o grant 
naleznete na internetových stránkách města Klatov. Osobně si je můžete vyzvednout i v sekretariátě  pana 
místostarosty  JUDr. J. Štancla a na odboru školství, kultury a cest. ruchu MěÚ v Klatovech.

•   

•   
•   

Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

28.02.2011.

Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2011
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Popis nemovitosti: 
- jedná se o zahradu na Křesťanském vršku u železniční trati, 

s přístupem z Purkyňovy ulice
- pozemek je určen k rekreačním účelům a k využití jako 

zahrada
- nájemné bude každoročně navyšováno o aktuální procento 

inflace

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9 
v budově radnice čp. 62/I.

Termín výběrového řízení : dne  13. 4. 2011   v   15.00 hodin

Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu 
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výbě-
rového řízení.  
Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách města 
Klatovy:  
složka Městský úřad Klatovy 
složka Úřední deska
složka Vyhlášky

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu do 
31. 3. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro 
budovy. Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne 
město Klatovy, odbor rozvoje města, 
tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková, 
e-mail: 

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

Pozemkovou parcelu 
2č. 2003/ 5 o výměře 405 m

v k.ú. Klatovy

Město Klatovy nabízí k pronájmu formou výběrového řízení:

2Vyvolávací cena: roční nájemné 7 Kč/m  
(celkem 2.835 Kč)

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Nalezené, opuštěné a skryté věci nacházející se na území 
města Klatov a jeho integrovaných obcí se stávají podle 
ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, majetkem města, pokud jejich vlastník není znám 
a nepřihlásí se o věci do 6 měsíců od odevzdání věci městu. 

Nalezené movité věci jsou přijímány v kanceláři Městské 
policie. Po šesti měsících město rozhodne, jak s těmito věcmi 
naloží. Pokud jde o věci použitelné, předají se do bazarů 
k prodeji, šatstvo v případě použitelnosti se předává na 
charitativní účely  a nepoužitelné věci jsou zlikvidovány. 

V poslední době je mezi tímto opuštěným majetkem větší 
množství jízdních kol nebo zapomenutých zavazadel (např. 
ve vlaku).

Touto zprávičkou chceme občany upozornit na to, že mají 
možnost postrádané věci hledat u Městské policie na 
Městském úřadě.

Za komisi pro likvidaci opuštěného majetku
Věra Kolorosová

Správa opuštěného majetku

Městský úřad v Klatovech informuje všechny občany, že 
od 3. 1. 2011 dochází k přestěhování stavebního úřadu 
z budovy radnice do sousedního objektu čp. 59/I (bývalá 
jezuitská kolej) do prvního nadzemního podlaží s vchodem 
z Balbínovy ulice nebo průjezdem z náměstí.  

Městský úřad dále informuje o změně pracovní doby úřadu 
od 1.12.2010.

Změna spočívá v prodloužení pracovní doby úřadu ve 
čtvrtek ze 14:30 hod. na 15:30 hod. a zavedení pátku, jako 
dalšího úředního dne v týdnu pro všechna pracoviště úřadu.

V neúředních dnech, v úterý a ve čtvrtek, je možné 
návštěvu úřadu telefonicky předjednat s konkrétním 
úředníkem.

Nová pracovní doba městského úřadu od 1. 12. 2010:

Po  7:30  - 17:00
Út   7:30  - 16:00
St   7:30  - 17:00
Čt   7:30  - 15:30
Pá  7:30  - 14:30

Miroslav Šafařík
tajemník MěÚ

Informace občanům Klatov
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informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

Vážení spoluobčané,

před více než rokem jsem 
vás informoval o tom, že celá 
řada našich, krajských i cír-
kevních projektů, jež se přímo 
dotýkají našeho města a na 
jejichž spolufinancování bylo 
požádáno z evropských dotač-
ních programů, byla úspěšná. 
Zahájení faktické realizace 
však nakonec výrazně po-
zdrželo několikrát odložené 
podepsání smluv a nakonec i 
kompletní přebodování všech 
žádostí o podporu v rámci 
regionálního operačního pro-
gramu. Snad už definitivní 
tečku po měsících nejistoty 

jsme učinili v prvních úno-
rových dnech, kdy jsem 
konečně mohl smlouvy za 
město Klatovy podepsat.

Jarní měsíce tak budou ve 
znamení čilého stavebního 
ruchu. Jezuitský kostel po-
kryje nová střešní krytina,  
klatovské katakomby získají 
moderní a zároveň pietu místa 
zdůrazňující charakter. Žáci 
ze ZŠ Čapkova ulice budou 
sportovat v moderním ven-
kovním areálu. Cyklisté do-
zajista přivítají nový úsek 
cyklostezky směrem na 
Štěpánovice a stále rostoucí 
tranzitní dopravě městem 
snad alespoň trochu uleví 
dokončení silnice od čistírny 
odpadních vod směrem na 
výpadovku na Domažlice. 

Největší částka „evrop-
ských“ peněz však bude 
směrována na dokončení no-
vého nemocničního komple-
xu, v současnosti bezesporu 
nejvýznamnější investiční 
akce Plzeňského kraje. Prav-
děpodobně nenajdeme jediné-
ho člověka, který by v těchto 
dnech nesledoval dění ve 
zdravotnictví. A mnohdy 

s obavami, jak bude nadále 
postaráno o pacienty. Svědčí 
to minimálně o tom, že zdraví 
a péči o něj považujeme stále 
za věc nejdůležitější. V pří-
padě Klatov a jejich širokého 
okolí to navíc není v danou 
chvíli záležitost krátkodobá, 
zúžená pouze na odměňování 
zdravotníků. Byli to právě 
oni, kdo se po stránce odborné 
významně podíleli na přípravě 
stavby nové nemocnice. Po-
važoval bych proto za velmi 
nešťastné, aby se její konečná 
podoba, zejména po stránce 
funkční, výrazně lišila od té, 
s nimi připravované. Staví se 
totiž s výhledem na několik 
desetiletí. Musí být tudíž 
schopna nabídnout nejen 
komfort pacientům, ale též  
dostatečné zázemí a kvalitní 
podmínky pro profesní růst i 
stabilizaci zdravotnického 
personálu. Teprve tehdy bu-
deme moci hodnotit vyna-
ložení velkých finančních 
prostředků, které jsem vždy 
podporoval, jako jednoznačně 
účelné.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Nemocnice pro budoucnostNemocnice pro budoucnost

Jednání Rady města

Úterý 15. 2. 2011

Úterý 1. 3. 2011

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  22. 3. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Prohlídka interiérů nového monobloku v rámci výjezdního
zasedání Rady Plzeňského kraje

Budova nového monobloku Klatovské nemocnice, a.s.
foto Rudolf Lang

Vybráno z obsahu:

Metropolitní opera 
New York v Klatovech
+ informace o kultuře

str. 2

Granty 2011
str. 7

Člověk v tísni rozšiřuje služby 
str. 8

Investice 2011
informace místostarosty 
Ing. Chrousta

str. 3 a 4

Poradna Národní rady osob 
se zdravotním postižením

str. 5

Ustavování osadních výborů
str. 5

Kontrolní výbor 
+ pracovní doba MÚ Klatovy

str. 6
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Vážení čtenáři,

odbor kultury městského 
úřadu připravil koncem pro-
since celoroční přehled za-
jímavých akcí a pořadů roku 
2011. Loňský rok byl pro-
gramově bohatě naplněn díky 
oslavám 750. výročí založení 

města. Až se do přehledu 
podíváte, dáte mi za pravdu, že 
letošek nebude chudší. Spíš 
naopak, neboť program prů-
běžně doplňujeme: za první 
měsíc tohoto roku přibyly 
např. Bavorsko český cyklo-
maraton, který projede mě-
stem počátkem června. V čer-
venci zase v ulicích Klatov 
uvidíme Giant ligu, soutěž 
gigantů, v níž změří síly naše 
cyklistická profesionální elita, 
účastnící se Tour de France 
nebo Giro di Italia. Ve spolu-
práci s městem Domažlice 
jednáme o serii odpoledních 
koncertů v radničním rene-
sančním dvorku ve Vídeňské 
ulici, připravujeme novou po-
dobu trhů na náměstí.

Z nejbližších kulturních 
počinů bych rád zmínil zvlášť 
ten, který kino Šumava přináší 
za několik dnů ve spolupráci 

Vážení spoluobčané,
Věnujte, prosím pozornost čistotě města. Veřejné ulice 

nejsou odpadní plochou.
Za znečištění může Městská policie uložit pokutu až 

1.000 Kč, lhostejno, jde-li o výkaly psa nebo odhozený 
nedopalek cigarety nebo jiné znečištění.

Není rozhodné, zastihne-li hlídka 
původce znečištění na místě nebo 
vyhodnotí-li situaci podle fotografie či 
záznamu kamery.

Buďte prosím ke svému městu 
a jeho občanům ohleduplní.

Vedení města

Metropolitní opera New York v Klatovech
První satelitní přímý přenos v HD formátu v kině Šumava.

s Metropolitní operou v New 
Yorku. The Metropolitan 
Opera New York před 3 roky 
zahájila program přímého 
přenosu svých představení 
přes satelitní signál. Přímé 
přenosy šly nejprve do několi-
ka českých kin, v roce 2010 
těchto kin bylo asi třicet. V le-
tošním roce se k nim přidává 
také Kino Šumava Klatovy.

Je to v Klatovech první 
přímý satelitní přenos v HD 
kvalitě (nevím, co to je, ale prý 
něco mimořádného), kino při 
něm využije své špičkové 
technické možnosti, ale přede-
vším je tato událost unikátem 
uměleckým a společenským. 

V sobotu 26. února 2011 tedy 
budeme moci shlédnout a po-
slechnout si Ifigenii v Tauridě, 
operu od Christopha W. 
Glucka podle námětu ze sta-
rých řeckých bájí z období po 
vypálení Tróje Řeky. Zpívá 
mj. Plácido Domingo, opera je 
ve francouzštině, přenos bude 
doprovázen českými titulky. 
Program trvá přibližně dvě 
a půl hodiny. 

Pokud se zúčastníte, vážení 
spoluobčané, přeji vám neza-
pomenutelný zážitek.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

IPHIGÉNIE
EN TAURIDE

The Metropolitan
Opera New York
The Metropolitan
Opera New York

Kino Šumava
26. 2. 2011

Snímek z představení v Metropolitní opeře New York.
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

v minulém čísle jsem Vás 
informoval o rozpočtu a mno-
ha číslech, které tento doku-
ment obsahuje. Slíbil jsem, že 
budu v informaci pokračovat, 
a slib hodlám dodržet. 
Pojďme hovořit o investicích. 

Dovolte mi však začít 
„oklikou“, tím, že odpovím na 
dvě nejčastější „osobní“ otáz-
ky, které dostávám. Ta první 
zkoumá, zda-li jsem si na rad-
nici zvykl, ta druhá se ptá, jaký 
je rozdíl mezi rozhodováním 
v soukromé firmě a na městě.

Na tu první odpovídám jed-
noduše ano, protože jsem na 
radnici přišel pracovat a že je 
tu, vidíte-li ji, dost práce. 

Odpověď na druhou otázku 
je obsáhlejší a souvisí s téma-
tem, o kterém bych chtěl dnes 
psát - investicemi. Je i pomysl-
ným obecným klíčem k naše-
mu přístupu nejen k investi-
cím, ale i k řízení režií města 
a jeho organizací. I o tom bych 
chtěl hovořit.

Rozdíl v rozhodování mezi 
soukromou firmou a městem 
je nesporný. Ve středně velké 
soukromé firmě se na fakti-
ckém rozhodování podílí úzký 
okruh lidí. Rozhodnutí jsou 
racionální, přijímaná „rychle“ 
(v dobrém slova smyslu), jsou 
zpravidla podložená ekono-
mickou argumentací – „čísly“. 

I soukromou firmu samo-
zřejmě zajímá „její pozitivní 

obraz na veřejnosti“ a rozhod-
ně nepomíjí to, že musí být 
užitečná. Její prioritou je 
ovšem efekt, měřený exaktně. 
To, že činnost firmy nese 
nějaký užitek, se bere jako 
samozřejmost.

Nutností je dosáhnout 
výsledku, který je obvykle 
explicitně definován - jako 
nárůst tržeb, tržního podílu, 
zisku v jeho četných podobách 
(čistý zisk, EBIT, EBITDA 
atd.), efektivity činnosti  dané 
obrátkami ( složek aktiv či 
pasiv) nebo dobami obratu, 
zastřešujícími jsou pak uka-
zatele, které ekonomická lite-
ratura tradičně pojmenovává 
jako rentability – tj. míry 
zisku.

V soukromé firmě se nedis-
kutuje o návratnosti investic, 
ta musí být! (Pokud ovšem 
nejde o vynucenou investici). 

Manažeři, kteří jsou vede-
ním firem pověřeni, či vlast-
níci sami (což je u menších 
a středních firem běžné) v roli 
manažerů se musí postarat 
o to, aby firma „fungovala“ 
a „žila“.  

Je to na městě jiné?   
Věřím, že v principu ne. I měs-
to a jeho četné orgány se musí 
postarat o to, aby město žilo, 
plnilo své úkoly, vzkvétalo. 
Jistě jsou tu i jiné akcenty dané 
službou veřejnosti. Opraví-li 
město chodníky a ulice, jsou 
příjemci efektu z této akce ti, 
kteří po nich chodí a jezdí. Ale 
ani zde se nelze vzdát otázky 
po „efektu města“ ten je ne-
sporně v tom, za kolik a v jaké 
kvalitě onu opravu zajistíme.

Nicméně systém rozho-
dování města je, procesně 
vzato, poněkud složitější než 
v soukromé firmě. Přesně jsou 
vymezeny pravomoci zastu-
pitelstva, rady města, vedení 
města. Vymezeny jsou i ter-
míny a postupy. Svůj poradní 
hlas uplatňují četné a početné 
komise, které rada města 
jmenovala. Zdaleka pominout 

 – 

nelze ani úřad aparát města. 
Vedoucí odborů jsou totiž 
i správci rozpočtových ka-
pitol. Mnohdy jsou to oni, kdo 
nejlépe vidí na tu kterou 
drobnou zakázku, která para-
doxně někdy definuje pohled 
veřejnosti na činnost města.

A tak se jedna a ta samá věc 
zkoumá několikrát z různých 
pohledů, aby došla naplnění 
zásada, že majetek, jejž spra-
vujeme, a činnost, kterou zaji-
šťujeme, jsou nám dočasně 
svěřeny a že se musíme o ně 
starat s péčí řádného ho-
spodáře.  

Předpokládá se ovšem, že 
ne vždy se berou v potaz jen 
ekonomické parametry rozho-
dování a že „dobro“ občanů je 
někdy neměřitelné (silnice se 
musí opravovat, protipovod-
ňové zábrany budovat, kultura 
a sport podporovat). Rozhodo-
vání města je tedy z principu 
poněkud pomalejší, ale nemu-
sí být pomalé, je důkladné 
a konsensuální (bere ohled na 

vůli většiny). Každý, kdo se na 
něm podílí, může prosazovat 
svůj názor a pohled, a to i ve-
řejnost sama (kontaktem se 
zastupiteli, ale i peticemi na-
příklad).

Mojí snahou bude spojovat 
to dobré z obou systémů – eko-
nomický a organizační „drive“ 
(což bychom mohli přeložit 
kdysi populárním výrazem 
„tah na branku“) soukromého 

 – sektoru s určitou rozvážností 
komunálního charakteru. 
Budu rád, když i otázky zdán-
livě bez ekonomické podstaty 
budeme nahlížet „ekonomic-
ky“. Vždy jde totiž o alter-
nativu využití prostředků - ty 
nikdy nejsou neomezené.

Příležitostí ověřit si, jak se 
nám bude dařit spojovat oba 
přístupy, bude v brzké době 
hodně. 

Tou první jsou již zmiňo-
vané investice. Zastupitelstvo 
města na svém zasedání 7. 12. 
2010 schválilo (vedle skate-
parku, nové expozice kata-
komb, výkupu pozemků aj.) 
i tři investiční akce, dlou-
hodobě připravované, které 
budou postupně realizovány :

Rekonstrukce jižní větve 
SCZT (parovodu), rozpočtový 
náklad cca 36 mil. Kč, dotace 
ve výši cca 19 mil. Kč (životní 
prostředí). Tato 2.etapa pro-
jektu řeší náhradu cca 900 m 
parovodu (v území mezi vý-
měníkovou stanicí u Družby 

a výměníkovou stanicí na ulici 
Kpt. Nálepky) horkovodem 
zapuštěným do komunikace. 
Dále obsahuje rekonstrukci 
několika výměníkových stanic 
a vybudování centrální vý-
měníkové stanice na adrese 
Kpt. Nálepky 471, jež by 
v budoucnu mohla umožnit 
zásobování teplem prostřed-
nictvím horkovodu do další 
části města (Nemocnice). 

Investice 2011.

pokračování na straně 4

Parovody Klatovské teplárny, a.s. ilustrační foto Rudolf Lang
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V letošním roce předpo-
kládáme uskutečnit výběrová 
řízení a podpis smluv, vlastní 
realizace by pak začala v roce 
2012.

Centrum odpadového ho-
spodářství (sběrný dvůr), roz-
počtový náklad cca 38,5 mil. 
Kč, dotace ve výši cca 27,5 
mil. Kč (životní prostředí). 
Tato první etapa projektu před-
pokládá vybudovat v areálu 
bývalého TAROKA sběrný 
dvůr – úprava objektu skladu, 
váha, zpevnění ploch, 

 kontejnery, oplocení 
areálu, sítě atd. Tím by město 
získalo moderní sběrný dvůr 
umožňující třídit odpady. Že je 
nakládání s odpady důležité, je 
nesporné. V letošním roce opět 
předpokládáme uskutečnit 
výběrová řízení, podepsat 
smlouvu na dotaci, vlastní 
realizace je plánována na roky 
2012 a 2013.

Zateplení DD č. p 815, 816 
a DPS 832, Klatovy (domovy 
pro seniory), rozpočtový ná-
klad cca 33 mil. Kč, dotace ve 
výši cca 6,7 mil. Kč. Projekt 
řeší celkové zateplení kom-
plexu budov DD + DPS 
v Podhůrčí, správci budov jsou 
Městský ústav sociálních 
služeb a Správa nemovitostí 
Klatovy, s.r.o. Postupně budou 
provedeny výměny oken, 
dveří, zatepleny zdi a střechy 
objektů. Akce se bude reali-
zovat v létech 2012-2014

vrát-
nice,

Společným rysem všech 
uvedených projektů je jejich 
dotační podpora, byť v rozdíl-
né výši, dále skutečnost, že 
jsou součástí plánů města 
dlouhodobě a že jsou při-
praveny. V horizontu let 2011 
– 2014 je zajištěno i jejich 
financování, a to z příslušných 
fondů, které město vytváří. 
Nicméně finální příprava 
všech tří projektů se musí 
uskutečnit v tomto roce. 
Věřím, že diskuse o jejich 
ekonomických konsekvencích 
bude zajímavá a netriviální.

Druhou příležitostí ověřit 
si, jakým způsobem bude nové 
zastupitelstvo a rada města 
přistupovat k rozhodování, 
budou rozbory hospodaření za 
rok 2010. Ty se kvapem blíží, 
podklady mají příslušní správ-
ci kapitol a zástupci organizací 
předložit do 23. 2. 2011. Poté 
se postupně uskuteční série 
jednání, které vyvrcholí pro-
jednáním rozborů v zastu-
pitelstvu města 22. 3. 2011. 
Věřím, že nás bude zajímat, 
jak se s rozpočtovými pro-
středky města hospodařilo a že 
i v tomto případě nepomineme 
manažerský přístup k věci. 
Kvalita rozborů de facto 
předurčí i kvalitu budoucích 
rozpočtů.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Regulativy výstavby:
1. nárožní objekt dotvářející uliční frontu Voříškovy ulice
2. jeden sdružený objekt bydlení + komerční vybavenosti
3. výška objektu respektující protilehlou bytovou zástavbu, tj. 

2 NP + podkroví, sedlová střecha
4. parkování i pro potencionální klienty zajistit na vlastním 

pozemku 

Prodej bude realizován až po  kolaudaci stavby, v současné 
době bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
kupní, s podmínkou zahájení výstavby dle schválených 
regulativů  nejpozději do 2 let ode dne podpisu smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní a s dokončením výstavby do 5 let ode 
dne podpisu této smlouvy.

Termín výběrového řízení:   30. 5. 2011 v 15.15 hodin
Místo výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.

Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmů 
nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města Klatov 
formou výběrového řízení. Zásady jsou zveřejněny na 
internetových stránkách města Klatovy:  

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 16. 5. 2011 odbor rozvoje města MěÚ.
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytuje odbor 
rozvoje města MěÚ Klatovy, Ing. Kudrnková, 
tel. 376 347 221, e-mail: jkudrnkova@mukt.cz

Mgr. Rudolf  Salvetr
starosta města Klatovy

www.klatovy.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

pozemky určené k zástavbě
ve Voříškově ulici

pozemky stp. č. 835, stp. č. 850 a stp. č. 314/1 
2o celkové výměře 587 m  v k. ú. Klatovy

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

2Vyvolávací cena: 1.260 Kč/m

PRODEJ

PRODEJ

Budovy Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou
foto Rudolf Lang
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Zákon č. 128/2000 Sb, o obcích ve svém § 120 říká, že 
osadní výbor se konstituuje „určením zastupitelstvem obce 
tak, aby byl nejméně tříčlenný, přičemž předsedu osadního 
výboru volí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru.“

Je žádoucí, aby zastupitelstvo sledovalo vůli občanů 
dané osady. Nejprve oni by se měli vyjádřit, koho ve svém 
osadním výboru chtějí mít. S ohledem na blížící se 
konstituování nových osadních výborů navrhuje rada města 
následující postup, v němž by občané dané osady vyjádřili 
svá přání na obsazení svého osadního výboru:

1. Městský úřad zajistí seznam obyvatel osady, vhodnou 
místnost a volební urnu a bude informovat všechny 
občany osady - městské části o termínu konání 
„volby“.

2. Městský úřad pověří dva své zaměstnance pomocí při 
organizaci vlastní volby, třetího člena dodá dotyčný 
osadní výbor. Takto vytvořená komise přijede před 
zahájením „volby“ se seznamem občanů a prázdnými 
lístky. Každý z občanů městské části, kteří se do 
místnosti dostaví, obdrží lístek s pokynem, aby do 
něho dopsal jméno kteréhokoliv z obyvatel městské 
části, kterého by chtěl mít v osadním výboru.

3. Úprava lístků se bude  provádět na určeném místě 
(plenta), občan na lístek napíše jména maximálně 
tolika občanů dané osady, kolik je členů osadního 
výboru. Při větším počtu jmen bude lístek neplatný.

4. Urnu po provedení volby komise na místě zapečetí 
a převeze do budovy MěÚ Klatovy, kde tříčlenná 
komise, složená ze dvou zastupitelů města a jednoho 
úředníka MěÚ ji převezme, sečte hlasy a stanoví 
pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů.

5. Výsledek sčítání tato komise předloží předsedovi 
dosavadního osadního výboru a radě města. Předseda 
výboru zjistí, zda kandidáti s nejvyšším počtem hlasů 
souhlasí s volbou a výsledek oznámí tajemníkovi 
MěÚ. Nebude-li některý s kandidátů souhlasit, osloví 
předseda OV dalšího kandidáta podle počtu hlasů. 
Výsledek pak tajemník MěÚ předloží Radě města, ta 
jej vezme na vědomí a předloží zastupitelstvu města 
s doporučením, aby za členy osadního výboru byli 
zvoleni ti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

Je na osadních výborech, chtějí-li využít tento 
doporučený postup, nebo chtějí-li setrvat při dosavadním 
způsobu zjišťování jmen zájemců o členství v osadním 
výboru. 

Svá přání oznamte tajemníkovi MěÚ 
p. Miroslavu Šafaříkovi, 
tel. 376 347 215, e-mail: 

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

msafarik@mukt.cz

U s t a v o v á n í 

osadních výborů 

v Klatovech v roce 2011

Výzva klatovské veřejnosti 
ke spolupráci

Již utichl všechen předvánoční i sváteční shon, náš život 
se vrací ke své všední každodennosti. Klatovské muzeum 
v loňském roce z organizačních důvodů dalo prostor různým 
tematickým výstavám, proto veřejnost postrádala tradiční 
výstavu s vánoční tematikou. Avšak to byla situace 
výjimečná! Pracovníci muzea již nyní připravují na závěr 
letošního roku hned několik vánočních výstav. Ve vitrínách 
ve vstupní hale hlavní budovy muzea budou prezentovány 
ukázky ze současné tvorby klatovských tvůrců rodinných 
betlémů, v přednáškovém sále návštěvníkům nabídneme 
výstavu o klatovských veřejných betlémech. Asi nejvíc však 
Klatovany potěší výstava věnovaná tradici slavení Vánoc a 
závěru roku přímo v Klatovech v období od přelomu 19. 
století až do 70. let 20. století. Protože muzejní sbírky 
neobsahují dostatek předmětů především z mladších období, 
dovolujeme si tímto vyzvat klatovskou veřejnost ke 
spolupráci.  Pokud někdo má fotografický materiál týkající 
se zvyků v předvánočním období, přímo slavení Vánoc nebo 
i konce starého roku, vlastní-li některá rodina betlém, který 
by chtěli představit veřejnosti, pokud někdo dodržuje nějaký 
neobvyklý rodinný vánoční zvyk nebo připravuje netradiční 
vánoční pokrm, chtěl by obměnit svoji kolekci vánočních 
ozdob a neví, co s těmi starými, nebo by se chtěl s námi 
podělit o vzpomínky na Vánoce do první poloviny 20. 
století, nechť kontaktuje přímo Mgr. Ivanu Sieberovou, která 
výstavy a jejich bohatým doprovodným programem 
připravuje, na telefonu: 376 326 351, 376 326 362 nebo 
mailem na adresu muzeum.klatovy@tiscali.cz.

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro 
Plzeňský kraj zajišťuje bezplatné odborné sociální poradenství 
osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se 
zdravotním postižením, opatrovníkům osob zbavených 
způsobilosti k právním úkonům a také dalším rodinným 
příslušníkům a pečujícím osobám. Můžeme pomoci například 
při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Poradíme při řešení nepříznivé sociální 
situace, při vyřizování dávek státní sociální podpory, důchodů, 
při vyřizování dávek a výhod pro osoby se zdravotním 
postižením. Také při vyřizování příspěvku na péči a všeho, co 
s ním souvisí. Pomůžeme najít vhodné sociální služby 
v regionu. Nabízíme také pomoc s uzavíráním a náležitostmi 
smluv o poskytování sociální služby. Poskytujeme také 
poradenství při výběru vhodné rehabilitační a kompenzační 
pomůcky. Jsme kontaktním místem pro projekty Euroklíč, 
Handy Card, Izip, Program mobility pro všechny. Také 
poskytujeme poradenství v otázkách bezbariérovosti.  

Najdete nás ve Vídeňské 9, a to každý sudý čtvrtek od 8:00 do 
11:00 hodin. Samozřejmě nás můžete navštívit i v Plzni, kde 
sídlíme na náměstí Republiky 28 v Pasáži Slávie (Čas), vchod 
A, č. 218a. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím 
e-mailu:  nebo volat na telefonní číslo  
736 751 217. Více informací na .

poradnaplzen@nrzp.cz
www.poradnaprouzivatele.cz

Poradna NRZP ČR pro 

Plzeňský kraj v Klatovech



Popis nemovitosti: 
- jedná se o obytný dům ve Vančurově ulici se dvěma byty 1+2

o výměře 93 m  a 76 m  v patře, v přízemí s nebytovými 
prostory o výměře 93 m  a v prvním podzemním podlaží 
s nebytovými prostory o výměře 110 m , 

- stavební parcela stp.č. 498 – jedná se o plochu zastavěnou
domem čp. 57/I. a část přilehlého pozemku v zadním traktu
domu – pruhu o šíři cca 2 m,

- součástí domu je průjezd do zadního traktu domu a průchod 
na parkány,

- objekt se nachází v městské památkové zóně a je nemovitou 
kulturní památkou,

- nemovitost je v platném územním plánu vedena ve smíšené 
zóně,

- objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě,
- v současné době je objekt volný, bez nájemců.

Termín výběrového řízení: . 30. 5. 2011  v   15.00 hodin

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9 
v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu 
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového 
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách 
města Klatovy:   -  složka Městský úřad 
Klatovy, složka Úřední deska, složka Vyhlášky
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 16. 5. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro 
budovy. Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne 
město Klatovy,  zastoupené Správou nemovitostí Klatovy p. 
M. Červený, tel. 376 311 304, e-mail: 
popř. odbor rozvoje města, tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková, 
e-mail: 

2 2

2

2

www.klatovy.cz

mcerveny@snklatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

dům čp. 57, Klatovy I. se stp.č. 498
2o výměře 308 m  v k.ú. Klatovy

Vančurova ulice

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

Vyvolávací cena: 2.500.000 Kč

PRODEJ

PRODEJ
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Kontrolní výbor
Vážení spoluobčané!

Klatovské zastupitelstvo vzešlé z loňských komunálních 
voleb zvolilo dle litery zákona v prosinci i předsedu a členy 
kontrolního výboru - p. ing. Radka Černého, p. Petra Fialu, 
p. Bc. Lukáše Helma, p. Mgr. Dušana Kučeru, p. Jaroslava 
Reháka, pí. Mgr. Věru Tomaierovou a p. Mgr. Jaromíra 
Veselého. 

Činnost kontrolního výboru je upravena zákonem o obcích 
a dle něj může výbor kontrolovat plnění usnesení městské 
rady či zastupitelstva a dále plnit další úkoly, kterými jej 
zastupitelstvo pověří. 

Vážení spoluobčané, pokud budete mít jakékoliv podněty 
pro práci kontrolního výboru, můžete se na nás obrátit na 
mailové adrese - , nebo nechat 
v podatelně radnice písemný vzkaz v obálce označené 
"kontrolní výbor".  

Za Kontrolní výbor města Klatovy
Dušan Kučera, předseda

ktkontrola@seznam.cz

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.

Městský úřad v Klatovech informuje všechny občany, že 
od 3. 1. 2011 dochází k přestěhování stavebního úřadu 
z budovy radnice do sousedního objektu čp. 59/I (bývalá 
jezuitská kolej) do prvního nadzemního podlaží s vchodem 
z Balbínovy ulice nebo průjezdem z náměstí.  

Městský úřad dále informuje o změně pracovní doby úřadu 
od 1.12.2010.

Změna spočívá v prodloužení pracovní doby úřadu ve 
čtvrtek ze 14:30 hod. na 15:30 hod. a zavedení pátku, jako 
dalšího úředního dne v týdnu pro všechna pracoviště úřadu.

V neúředních dnech, v úterý a ve čtvrtek, je možné 
návštěvu úřadu telefonicky předjednat s konkrétním 
úředníkem.

Nová pracovní doba městského úřadu od 1. 12. 2010:

Po  7:30  - 17:00
Út   7:30  - 16:00
St   7:30  - 17:00
Čt   7:30  - 15:30
Pá  7:30  - 14:30

Miroslav Šafařík
tajemník MěÚ

Informace občanům Klatov
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Zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2011/2012
Mateřská škola Klatovy, Studentská 601

dne  23. února 2011 v době od 8.00 do 16.00 hodin na  pracovištích mateřské školy:
Mateřská škola Studentská 601, Klatovy
Mateřská škola U Pošty 682, Klatovy
Mateřská škola Máchova 668, Klatovy
Mateřská škola Podhůrecká 542, Klatovy
Mateřská škola Nár. mučedníků 192, Klatovy
Mateřská škola Kal 

dne 24. února  2011 v době od 8.00 do 16.00 hodin na  pracovištích mateřské školy:
Mateřská škola Karafiátová 830, Klatovy
Mateřská škola Koldinova 445, Klatovy
Mateřská škola Luby 246
Mateřská škola Sobětice

   Rodiče při zápisech předloží vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte.
   Pokud se rodiče nemohou ze závažných důvodů k zápisu dostavit, je nutné oznámit tuto informaci vedení

     mateřské školy a domluvit se na náhradním postupu.

Všem budoucím dětem a rodičům zahajujícím jednu z významných etap svého života přeji hodně úspěchů, pochopení a 
radosti z nabývajícím zkušeností a vědomostí jejich potomků.

•
•

1. Uspořádání sportovních aktivit mládeže.
(Organizace turnajů, sportovních víkendů, …)

2. Uspořádání kulturních aktivit mládeže.
3. Historie, kultura a přítomnost Klatov.

(Odborné zpracování tématu)
4. Podpora významných akcí, spolkové činnosti.
(Tato témata byla schválena na zasedání Zastupitelstva  města Klatov dne 7. 12. 2010) 

Upřesňující informace pro žadatele o grant:
Žadatelé mohou předkládat i vlastní projekty, u nichž se domnívají, že mohou výrazně přispět
k veřejnému prospěchu, i když se nevztahují k vyhlášeným oblastem grantů.
Projekty lze podávat do 
Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31.03.

Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti o grant 
naleznete na internetových stránkách města Klatov. Osobně si je můžete vyzvednout i v sekretariátě  pana 
místostarosty  JUDr. J. Štancla a na odboru školství, kultury a cest. ruchu MěÚ v Klatovech.

•   

•   
•   

Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

28.02.2011.

Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2011
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Popis nemovitosti: 
- jedná se o zahradu na Křesťanském vršku u železniční trati, 

s přístupem z Purkyňovy ulice
- pozemek je určen k rekreačním účelům a k využití jako 

zahrada
- nájemné bude každoročně navyšováno o aktuální procento 

inflace

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9 
v budově radnice čp. 62/I.

Termín výběrového řízení : dne  13. 4. 2011   v   15.00 hodin

Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu 
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výbě-
rového řízení.  
Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách města 
Klatovy:  
složka Městský úřad Klatovy 
složka Úřední deska
složka Vyhlášky

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu do 
31. 3. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro 
budovy. Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne 
město Klatovy, odbor rozvoje města, 
tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková, 
e-mail: 

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

Pozemkovou parcelu 
2č. 2003/ 5 o výměře 405 m

v k.ú. Klatovy

Město Klatovy nabízí k pronájmu formou výběrového řízení:

2Vyvolávací cena: roční nájemné 7 Kč/m  
(celkem 2.835 Kč)

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Lidé na Klatovsku se mohou obracet se svými problémy na 
místního poradce obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. 
Nevládní nezisková organizace poskytuje bezplatně terénní 
sociální práci formou poradenské a asistenční služby lidem, 
kteří nemají dostatek informací a dovedností řešit svoji 
nepříznivou sociální situaci vlastními silami. „Obracet se na 
nás můžou lidé, kteří potřebují pomoci při kontaktu s úřady, 
hrozí jim exekuce, mají problémy s dluhy, hledají práci, řeší 
potíže s bydlením, mají pocit, že jsou obětí, nebo svědkem 
trestného činu,“ informuje Alena Sedláčková, terénní sociální 
pracovnice pro Klatovsko a Přešticko.

"Na začátku jsme si udělali monitoring, zjišťovali jsme 
například, kde jsou ubytovny, sociální byty, kde lidé potřebující 
pomoc. Také jsme mapovali síť organizací, jež v místě působí, 
hledali jsme institucionální podporu a návaznosti," uvedla Pavla 
Potužníková, koordinátorka terénních sociálních pracovníků 
v Plzeňském kraji.

S terénními pracovníky mohou lidé řešit celou škálu 
problémů, od finančních až po rodinné, jako jsou například 
rozvody, péče o děti, bydlení, dávky, trvalé pobyty, trestní a 
přestupková řízení, soudní spory, zařizování dokladů, 
dokumentů a podobně. „S klienty pracujeme individuálně, 
docházíme do domácností, kde probíhají konzultace, 
poskytujeme doprovod na úřady, nebo i k soudu a na 
výslech. V každé lokalitě v kraji, kde poskytujeme služby už od 
loňského září, evidujeme různé typy problémů. Například na 
Nýřansku naši službu vyhledávají lidé hlavně s finančními 
problémy, v Horšovském Týně je nejvíce zakázek týkajících se 
nezaměstnanosti,“ dodává Sedláčková. Organizace proto službu 
upravuje místním potřebám. V Nýřanech, Klatovech a 
Horšovském Týně od loňska pomoc využily už stovky klientů.

více informací na www.cvtplzen.cz, kontakt na sociální 
pracovnici na Klatovsku a Přešticku: Alena Sedláčková, 
739 320 231,  

Kancelář v Klatovech: Vídeňská 9/4,  339 01 Klatovy

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v rámci 
Individuálních projektů Podpora sociálních služeb v Plzeňském 
kraji. 

alena.sedlackova@clovekvtisni.cz,

Člověk v tísni o.p.s.

5 let regionální 

pobočky v Plzni

Člověk v tísni rozšiřuje služby 

v Klatovech a okolí
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informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

Poslední únorovou středu 
navštívili klatovskou radnici 
nadějní mladí sportovci z míst-
ních oddílů. Tradiční setkání 
s vedením města rozhodně 
nemá charakter anket spoje-
ných s vyhlašováním pořadí 
nejúspěšnějších za uplynulý 
rok. Jde mi především o to, aby 
se vzájemně potkali závodníci 
a trenéři z různých sportovních 
odvětví. Vzhledem k odliš-
nostem činnosti, jíž naplno 
věnují svůj volný čas, se totiž 
mnohdy znají jen z médií při-
nášejících zprávy o jejich vý-
sledcích. A nejsou to úspěchy 
ledajaké. I v letošním roce se 
podařilo některým sportov-
cům výborně reprezentovat 
naše město až na mezinárodní 
úrovni. Šachistka Kristýna 
Havlíková či basketbalista 
Karel Aušprunk se ochotně 
podělili o své zážitky z evrop-
ských a světových klání. Chci 
věřit, že budou zároveň velkou 
motivací do další tréninkové 
řehole pro ty, kteří na podobné 
úspěchy ještě čekají.

Ne všichni na mety nej-
vyšší dosáhnou. Ale to snad 
ani není cílem. Přispívá-li 

sport k vytvoření zodpověd-
nosti, cílevědomosti, kama-
rádství a zdravému životnímu 
stylu, je to vítězství pro všech-
ny z nás. Už proto si velice 
vážím rozhodnutí zastupitelů, 
kteří i pro rok 2011 vyčlenili 
v rámci městského rozpočtu 
finance na podporu spor-
tovních a kulturních aktivit 
především dětí a mládeže. 

Investice do smysluplného 
trávení jejich volného času se 
určitě vyplatí a vyjdou nás 
rozhodně levněji než odstra-
ňování škod způsobených 
věčně se nudícími vandaly. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý 15. 3. 2011

Úterý 29. 3. 2011

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  22. 3. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Vybráno z obsahu:

Nadějní mladí sportovci z Klatov na radnici.Ocenění z rukou starosty převzal i kanoista Vít Pohanka.
foto MÚ Klatovy

Smysluplný volný časSmysluplný volný čas

Vedení města přijalo sportovce. Zleva: místostarosta J. Štancl, 
starosta R. Salvetr a druhý místostarosta V. Chroust

foto Klatovský deník

foto MÚ Klatovy

Městský úřad v Klatovech 
str. 2

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
str. 2 a 4

Ostatky zemřelých opustily 
katakomby

str. 3

Volby do osadního výboru 
Luby
+ komunikace v březnu

str. 5

Nabídka bytů
+ výsledky zápisů dětí

str. 6

Fond rozvoje bydlení
XXXIII. kolo

str. 7

Stavební veletrh v Klatovech
str. 8
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Vážení čtenáři,
občas se na mě obracíte 

s připomínkami, které se týkají 
úřadu a jeho činnosti. Při osob-
ních setkáních si pak vyjasňu-
jeme, kdo za co odpovídá a jak 
vůbec úřad funguje. Dovolte 
mi proto k tomu několik slov:

Nejvyšším orgánem města 
je zastupitelstvo, které vzchá-
zí z voleb každé čtyři roky. 
Zastupitelé na svém prvním 
zasedání zvolí starostu a dva 
místostarosty jako uvolněné 
funkcionáře a šest dalších 
členů rady města, kteří svou 
funkci vykonávají vedle svého 
zaměstnání. Starosta a oba 
místostarostové tvoří pojítko 
mezi politickou reprezentací 
obce na straně jedné a jejím 

úřadem na straně druhé. Ne-
vztahuje se na ně, na rozdíl od 
všech ostatních zaměstnanců 
úřadu, zákoník práce, což mj. 
znamená, že za případnou 
škodu, kterou způsobí ve své 
funkci, odpovídají nikoli do 
4,5 násobku platu, nýbrž ne-
omezeně.

Starosta, místostarostové, 
tajemník a zaměstnanci úřadu, 
do něho zařazení, tvoří měst-
ský úřad, v jeho čele stojí 
starosta. Úřad je organizačně 
rozčleněn podle vykonávané 
činnosti na jednotlivé úseky, 
tzv. odbory. V čele každého 
odboru stojí vedoucí, jme-
novaný do své funkce radou 
města. V Klatovech hodnotí 
rada města každé čtyři roky 
činnost vedoucích odborů 
a buď na jejich místo vypíše 
výběrové řízení anebo je ve 
funkci bez dalšího potvrdí. 
V minulých obdobích se po-
stupovalo druhým způsobem. 
Myslím ale, že i první způsob 
má své přednosti: lépe motivu-
je, přičemž dosavadní vedou-
cí se může do výběrového 
řízení přihlásit. Před ostatními 
uchazeči má v takovém přípa-
dě výhodu dokonalé znalosti 

Městský úřad v Klatovech
odboru a jeho činnosti.

Jádro úřadu tvoří úředníci. 
Jsou jimi jak ti, kteří vykoná-
vají činnost na úseku státní 
správy (tak zvaná přenesená 
působnost, kdy městský úřad 
vykonává za stát některé jeho 
činnosti a stát za tuto činnost 
úřadu platí), tak ti, kteří pracují 
na úseku samosprávy, tedy 
vlastních záležitostí obce jako 
samosprávného, Ústavou ga-
rantovaného, územního celku. 
Úředníci, vykonávající pouze 
státní správu, však nejsou 
úředníky státu. Zůstávají stále 
zaměstnanci městského úřadu. 
Vztahuje se na ně kromě záko-
níku práce také zákon o úřed-
nících vyšších samosprávných 
celků. Vedle úředníků úřad 
zaměstnává další zaměstnan-
ce, např. zajišťující technické 
a obslužné činnosti apod., je-
jichž poměr je určován zákoní-
kem práce.

Rada města zřizuje jako 
své poradní orgány komise, 
zastupitelstvo města zřizuje 
výbory. Kromě toho se v Kla-
tovech zřizují osadní výbory, 
jejichž prostřednictvím má 
město lepší kontakt s osadami 
nebo městskými částmi, které 

jsou územně na okraji nebo 
mimo území vlastního města. 
Město zřídilo pro některé čin-
nosti své řízené organizace, 
některé organizace založilo 
jako samostatné obchodní 
společnosti.

Organizace běžné činnosti 
probíhá v praxi tak, že denně 
ráno se k poradě schází vedení 
úřadu, tedy starosta, místo-
starostové a tajemník úřadu. 
Každé dva týdny je společná 
porada vedení s vedoucími od-
borů a jednou za měsíc též za 
účasti ředitelů městem říze-
ných organizací. Rada města 
zasedá každé dva týdny, zastu-
pitelstvo přibližně jednou za 6 
týdnů, zasedání zastupitelstva 
se kromě veřejnosti zúčastňují 
vedoucí odborů, ředitelé měst-
ských organizací a předsedové 
osadních výborů.

Údaje o tom, kde je který 
zaměstnanec úřadu zařazen 
a jakou vykonává činnost, jsou 
k dispozici na webových strán-
kách města.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Ke dni 26. března 2011 se bude na celém území České republiky konat 
Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., 
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a vyhláška č. 279/2010 Sb., 
k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., která stano-
ví vzory sčítacích formulářů, průkazu sčítacího komisaře a podrobnosti 
k elektronickým sčítacím formulářům a možnostem jejich užití. 
Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují 
všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. 3. 2011.

Základní termíny sčítání
26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 
97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání 
každý den od 8:00 do 22:00. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet 
domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. 
Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem 
termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá 
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. 
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uži-
vatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. 
března 2011.

25./26. března 2011 
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. 
rozhodným okamžikem sčítání. 
Informace do sčítacích formulářů 
se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. 
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. 
Existují tři základní cesty: Internet, Předání sčítacímu komisaři, 
Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště 
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je 
budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat 
sčítacímu komisaři. 
20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k 
dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také 
fungovat informační email .

Informování veřejnosti
ČSÚ předá obcím text Oznámení o sčítání lidu, domů, bytů a oznámí 
obcím vymezení sčítacích obvodů na jejich území, jména, čísla 
služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře tak, aby je 

info@scitani.cz

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

pokračování na str. 4
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Vážení čtenáři,

v minulých číslech Zpra-
vodaje jsem Vás informoval 
(zejména) o rozpočtu města. 
Dnes mi dovolte zmínit kla-
tovské katakomby. 

Jak asi víte, ostatky zemře-
lých – populárněji nazývané 
jako klatovské mumie – opus-
tily ve čtvrtek 10. února kata-
komby, aby mohla začít rekon-
strukce katakomb. Půjde-li vše 
hladce a podle plánu, vrátí se 
mumie do opravených prosto-
rů v průběhu září tohoto roku. 

Transfer ostatků se těšil 
nebývalému zájmu médií. 
Přímé vstupy do svých zpra-
vodajských relací zařadily 
nejen Česká televize a televi-
ze Nova, ale i Český rozhlas. 
Přítomni byli zástupci deníků 
a časopisů. Nechyběl ani míst-

ní Klatovský deník a Klato-
van. Na otázku : „O čem to 
svědčí?“ lze jistě nalézt vícero 
odpovědí. Aniž bych přehlížel 
ty ostatní, vyberu nyní jen 
jednu - svědčí to o nesporném 
zájmu o klatovské katakomby.

Ale co vlastně jsou „kla-
tovské katakomby“? Určitě 
prostory pod jezuitským kos-
telem, tedy krypty, v nichž 
jsou již více než 350 let po-
hřbeny mumifikované ostatky 
lidí, kteří kdysi v Klatovech 
žili a tvořili tvář našeho 
města. Určitě je to i název ob-
čanského sdružení, v němž 
společně hrají prim město 
Klatovy a místní římskokato-
lická farnost, přičemž sdru-
žení se stará právě o stejno-
jmenné prostory. 

Klatovské katakomby jsou 
však i historicko kulturním 
a duchovním fenoménem, 
který v dnešní uspěchané, po-
výšené, zrychlené době odka-
zuje na jiný rytmus, jiný svět 
a jiné životní priority. 

Možná by nám někdy 
nevadilo přemýšlet o smrti, 
abychom pak radostněji a lépe 
žili. Možná by nebylo marné 
položit si častěji otázku: „Proč 
tu vlastně jsme a co bychom 
chtěli ve svých životech do-
kázat?“ Možná bychom byli 
velmi překvapeni, že „naše 
mumie“ nám na takové otázky 
můžou odpovědět. 

Že ne? Stačí se jen podívat 
kolem sebe, co vše v našem 
městě ti (dnes mumifikovaní) 
lidé vybudovali a co se my 
dnes s úsilím a i s pomocí 
evropských dotací snažíme 
opravit a rekonstruovat – 
jezuitskou kolej, gymnázium, 
seminář, kostel, několik dal-
ších domů. Stejně jako dnes 
i tehdy platilo, že první inves-
tice s sebou nesly tzv. multi-
plikační efekt. Stavět barok-
ně tu začali jezuité, ale záhy 
stavěli i další. Na „troskách“ 
města zdevastovaného a vy-
síleného třicetiletou válkou 
vznikl nový duchovní prostor. 
Můžeme spolu s historiky di-
skutovat o tom, jaký byl, 
a vidět jej v mnoha barvách. 
Doba nedávno minulá jej 
viděla temně, ostatně tak celé 
pobělohorské období nazvala. 
Dnes je pohled na české baro-
ko poněkud plastičtější, ale 
o tom není mým cílem psát. 

To vše, co jsem zmínil, 
věřím, výborně postihne právě 
nová expozice klatovských 
katakomb. Její budoucí kvali-
ta je v rukou autorů expozice, 
ale i těch, kteří se již dnes po-
hybují v podzemí jezuitského 
kostela. Věřím, že dobře vy-
užijeme prostředky, které se 
podařilo získat z evropských 
fondů, konkrétně z Regionál-
ního operačního programu 
NUTS II Jihozápad. 

Nakonec bych rád poděko-
val za spolupráci při transferu 

ostatků – paní Jiřině Adámko-
vé a panu Martinu Červenému 
za výtečnou přípravu prostorů 
a péči o katakomby, pracovní-
kům pohřební služby TSMK 
Klatovy za profesionální vý-
kon při akci samé, městské 
policii za citlivou asistenci, 
restaurátorkám v čele s paní 
Irenou Strakovou za péči 
o mumie a jejich instalaci 
v nových prostorech, autorovi 
projektu Ing. Červenákovi za 
asistenci. Velký dík patří míst-
nímu děkanovi P. Antonínu 
Bachanovi za to, že přenos 
podpořil liturgicky a vykropil 
nové prostory, v nichž se nyní 
mumie nacházejí. Díky jim 
všem se podařilo celou akci 
výtečně a důstojně zvládnout, 
a to i za situace, kdy doslova 
každý krok sledovali zástupci 
médií. I na ty nechci zapome-
nout – děkuji za to, že dokáza-
li o akci referovat „ex post“, 
tj. až poté, co se uskutečnila, 
a že dokázali odolat pokušení 
„ohlásit ji dopředu veřejnos-
ti.“ To nesporně přispělo 
k tomu, že se mohla usku-
tečnit v relativním klidu.

O tom, jak projekt nové 
expozice katakomb pokra-
čuje, bude klatovská veřejnost 
průběžně informována. Mimo 
jiné i na .www.katakomby.cz

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ostatky zemřelých – mumie – dočasně 

opustily katakomby.

Anežka Příchovská. 2x foto Karel Nováček

Pracovníci Technických služeb pomáhali při stěhování mumií.
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Regulativy výstavby:
1. nárožní objekt dotvářející uliční frontu Voříškovy ulice
2. jeden sdružený objekt bydlení + komerční vybavenosti
3. výška objektu respektující protilehlou bytovou zástavbu, tj. 

2 NP + podkroví, sedlová střecha
4. parkování i pro potencionální klienty zajistit na vlastním 

pozemku 

Prodej bude realizován až po  kolaudaci stavby, v současné 
době bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
kupní, s podmínkou zahájení výstavby dle schválených 
regulativů  nejpozději do 2 let ode dne podpisu smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní a s dokončením výstavby do 5 let ode 
dne podpisu této smlouvy.

Termín výběrového řízení:   30. 5. 2011 v 15.15 hodin
Místo výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.

Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmů 
nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města Klatov 
formou výběrového řízení. Zásady jsou zveřejněny na 
internetových stránkách města Klatovy:  

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 16. 5. 2011 odbor rozvoje města MěÚ.
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytuje odbor 
rozvoje města MěÚ Klatovy, Ing. Kudrnková, 
tel. 376 347 221, e-mail: 

Mgr. Rudolf  Salvetr
starosta města Klatovy

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

pozemky určené k zástavbě
ve Voříškově ulici

pozemky stp. č. 835, stp. č. 850 a stp. č. 314/1 
2o celkové výměře 587 m  v k. ú. Klatovy

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

2Vyvolávací cena: 1.260 Kč/m

PRODEJ

PRODEJ

obce mohly zveřejnit nejpozději 14 dnů před rozhodným okamžikem 
sčítání, tj. do 11. března 2011. 
Tyto údaje budou zveřejněny na úřední desce úřadu, vývěsních 
plochách integrovaných obcí a také na webových stránkách 
( ).
V případě, že bude nutná změna v osobě sčítacího komisaře (např. pro 
jeho onemocnění), bude to obci oznámeno ČSÚ elektronicky i písemně 
a obec vývěsku neprodleně aktualizuje. Kromě toho jsou tyto údaje 
zveřejněny na internetových stránkách  a veřejnost se 
může informovat i na bezplatné telefonní lince č. 800 87 97 02. Tyto 
údaje jsou důležité, aby si každý občan mohl ověřit, že vyplněné sčítací 
formuláře svěřuje skutečně osobě, která je k jejich sběru oprávněna, tj. 
sčítacímu komisaři určenému pro daný sčítací obvod.

Elektronické sčítací formuláře
Při sčítání v roce 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit 
sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou 
uvedeny na informačních letácích vydaných CSÚ a doručených do 
každé domácnosti a na internetových stránkách . 
Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ .
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona je obec povinna podle 
místních podmínek zabezpečit bezplatný přístup občanů k veřejnému 
internetovému připojení. 
Městský úřad Klatovy umožní pro tyto účely přístup k bezplatnému 
internetovému připojení na dvou místech a v níže uvedených 
provozních dobách:

Městská knihovna, Balbínova 59, Klatovy
pondělí 9-12 13-18 hod. 
úterý 9-12 13-18 hod. 
středa 13-18 hod. 
čtvrtek 9-12 13-18 hod. 
pátek 9-12 13-18 hod.

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání, 
Plánická 174, Klatovy (bývalý Dominikánský klášter)
pondělí 8-17 hod. 
úterý 8-16 hod. 
středa 8-17 hod. 
čtvrtek 8-16 hod. 
pátek 8-17 hod.
Sobota 9-12 hod.

www.klatovy.cz/mukt

www.scitani.cz

www.scitani.cz
www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Místní poplatek ze psů
Městský úřad Klatovy, finanční odbor, u p o z o r ň u j e 

vlastníky psů na každoroční povinnost úhrady místního poplatku 
ze psů. Dle čl. 8 vyhl. č. 1/2004 o místních poplatcích je vlastník 
psa povinen zaplatit, a to:

a) nečiní-li poplatek více než 500 Kč ročně, nejpozději do 31. 3. 
příslušného kalendářního  roku,

b) činí-li poplatek více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a 31. 8. příslušného 
kalendářního roku.

Vlastníkům psů budou zasílány poštovní poukázky na přelomu 
měsíců únor-březen a červenec-srpen. Poplatek je možno uhradit 
h o t o v ě na finančním odboru MěÚ Klatovy.

V případě opožděného zaplacení poplatků bude postu-
pováno dle ustanovení čl. 45 odst. 5 výše citované vyhlášky, 
které zní: Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Městský úřad Klatovy u p o z o r ň u j e na čl. 4 odst. 1 vyhl. č. 
3/2005 o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích, 
podle které majitel nebo osoba, která má psa v držení, odpovídá za 
odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto 
zvířetem, a to bez zbytečného odkladu. 

Věra Kolorosová, vedoucí finančního odboru

dokončení ze str. 2
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Městský úřad v Klatovech ve spolupráci se stávajícím 
osadním výborem oznamuje všem trvale bydlícím obča-
nům v Lubech, že ve středu dne 30. března 2011 se budou 
konat volby do osadního výboru v Lubech.

Volby budou organizovány v souladu s pravidly, které 
projednala Rada města Klatov a které byly uveřejněny 
v Klatovském zpravodaji v únoru 2011.
Informace k volbám:
Termín voleb: 30. března 2011, od 12,00 do 21,00 hod.
Místo konání: volební místnost na hřišti v Lubech – 
klubovna
Oprávněný volič: občan, který v den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb v Lubech přihlášen k trva-
lému bytu
Volební lístky: obdrží každý volič ve volební místnosti
Počet volených členů osadního výboru:  7
Platný volební lísek: takový, který obsahuje nejméně 
jedno jméno a nejvíce sedm jmen občanů, kteří v den voleb 
dosáhli věku nejméně 18 let a jsou v den voleb v Lubech 
přihlášeni k trvalému bytu

Tříčlenná volební komise bude mít ve volební místnosti 
jmenný seznam všech trvale hlášených občanů Lub. Každý 
oprávněný volič se prokáže platným občanským průkazem 
a obdrží volební lístek pro volby do osadního výboru. Volič 
upraví čistý volební lístek vepsáním jména a příjmení 
kteréhokoliv z oprávněných voličů do předtištěných řádek, 
maximálně však sedm jmen. Takto upravený volební lístek 
vhodí volič do připravené volební urny. Lístek, který bude 
obsahovat více než 7 jmen, je neplatný!

Pozor! Volby do Osadního 
výboru v Lubech

Pozor! Volby do Osadního 
výboru v Lubech

Okružní křižovatka u parku – ve spolupráci s ŘSD výstavba 
okružní křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě u parku, přeložka 
plynovodu, vodovodu, úprava chodníků, VO, přechodů pro 
chodce a míst pro přecházení. V současné době je dokončen 
povrch vozovek a probíhá zkušební provoz. Práce na chodnících 
budou pokračovat za vhodných klimatických podmínek.

Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného chodní-
ku podél silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek, úprava 
křižovatky na Kal a Husín, úprava cesty za požární zbrojnicí. 
Termín dokončení byl původně stanoven do 17. 12. 2010. 
V současné době je stavba z důvodu nepříznivého počasí 
pozastavena. Pokračování a dokončení stavby bude záviset na 
příznivějších klimatických podmínkách. Termín dokončení díla 
byl proto upraven dodatkem do 30. 4. 2011.
Postupná částečná uzavírka za omezeného provozu.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozá-
padní obchvat Klatov) investorem akce je Plzeňský kraj – 
dne 1. 3. 2011 byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 
2011 budou provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, demolice stávajícího inun-
dačního mostu v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba 
mostu přes Drnový potok, výstavba mostu přes Tupadelský 
potok, výstavba dvou okružních křižovatek na začátku a na 
konci uzavřeného úseku silnice III/18515 Klatovy-Tajanov, 
přeložky inženýrských sítí a zemní práce obchvatové 
komunikace, které nezasáhnou do zásadního omezení dopravy 
po přilehlých komunikacích.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu silnice 
III/18515 Klatovy Tajanov v úseku od plaveckého bazénu 
po vjezd k MO Rybáři Klatovy v době od 1. 3. do 31. 12. 2011. 
Objízdná trasa bude vyznačena v terénu přes obec Kal. 
Provoz linky autobusové dopravy č. 432101 bude dočasně zasta-
ven. Náhradní dopravu pro cestující z Tajanova, Kalu a Beňov 
zajistí linky č. 432100 podle objížďkového jízdního řádu. V obci 
Tajanov budou zastávky přemístěny na komunikaci směr Kal 
a označeny mobilním označníkem.
Cestujícím ze spoje č. 4 linky 432100 bude umožněn bezplatný 
přestup na linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje 
s aktuálním datem na spoj :
- spoj č. 15 linky 436001 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky, 
náměstí Míru, Luby,
- spoje č. 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky, 
náměstí Míru, u Gymnázia a Plánické sídliště,
- spoj č. 7 linky 436004 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky, u 
Gymnázia a Plánické sídliště.

vedoucí HO MěÚ Klatovy

 – 

 – 

František Kocfelda

Informace o prováděných pracích

na komunikacích a souvisejících

objízdných trasách

v měsíci březnu 2011

Vážení občané, 
děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Dne 23. 3. uplyne 158 let od narození českého lékaře Josefa 
Thomayera, významné osobnosti, která je neoddělitelně spjata s měs-
tem Klatovy. K této příležitosti připravilo science center Techmania, 
instituce neformálního vzdělávání, dárek pro všechny občany okresu 
Klatovy, který obdrží v den své návštěvy v Techmanii. Akce trvá od 21. 
do 27. března 2011.
Prof. MUDr. Josef Thomayer (1853 – 1927) byl jedním ze zakladatelů 
české lékařské vědy. Vzdělání získal na gymnáziu v Klatovech, díky 
němuž mohl započít svou kariéru proslulého lékaře a uznávané autority 
v oblasti vnitřního lékařství. Velký vliv měl na dalšího významného 
klatovského studenta, svého blízkého přítele, Emila Frídu. Byl to 
údajně právě Thomayer, kdo přiměl budoucího klasika české literatury 
k používání pseudonymu „Jaroslav Vrchlický.“ Sám byl ve své době 
uznávaným spisovatelem, publikujícím pod pseudonymem R. E. 
Jamot. Od roku 1954 je po něm pojmenována Fakultní Thomayerova 
nemocnice v Praze.
Cílem akce je připomenout Josefa Thomayera jako významnou 
osobnost okresu Klatovy a napomoci tomu, aby 158. výročí narození 
slavného lékaře neupadlo v zapomenutí. Snahou Techmanie je zároveň 
poukázat na fakt, že vědci, objevitelé a vynálezci jsou všude kolem nás 
a je s nimi spjato prakticky každé město či region naší republiky. Právě 
uvědomění si vlastní historie a zájem o osobnosti české vědy a techniky 
může vést i k zájmu studentů a široké veřejnosti o technické 
a přírodovědné obory, což je i cílem Techmanie.

Speciální akce pro všechny občany

okresu Klatovy

Výročí Josefa Thomayera
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Výsledky zápisů dětí do MŠ a ZŠ v Klatovech.
Dne 11. února 2011 proběhl zápis dětí do 1. tříd základních škol v Klatovech pro školní rok 
2011/2012. Na základě shromážděných výsledků bude otevřeno 10 prvních tříd, do kterých je 
nyní již zapsáno 244 budoucích prvnáčků. Dalších 47 dětí, které splňují požadovanou věkovou 
hranici, bude  mít odklad školní docházky. Toto je srovnatelné i s loňským rokem, kdy taktéž do 
10 tříd bylo přijato 240 žáků.
K zápisu do všech odloučených pracovišť Mateřské školy Klatovy, Studentská 601  se dostavilo 
dne 23. a 24. února 2011 celkem 330 dětí. Celková kapacita je v současné době 820.  Po odečtení 
těch, kteří nesplní daná kritéria MŠ pro umístění,  a dále 220 předškoláků, kteří odejdou na konci 
školního roku, bude počet míst pro všechny přihlášené  nedostačující. 
Město Klatovy, jako zřizovatel MŠ proto v současné době připravuje projekty možného 
rozšíření kapacit na třech odloučených pracovištích MŠ.
Přeji všem rodičům a dětem hodně trpělivosti, úspěchů a radosti po celou dobu docházky do 
našich školských zařízení.

Do 31. března 2011 mohou organizace, které působí na území města Klatov opět podávat žádosti na pravidelnou 
činnost dle platných Zásad pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Klatov. Podkladem pro její 
přiznání musí být v tomto jarním termínu seznam aktivních členů, kteří v tomto roce dovrší maximálně 18 let 
věku, včetně jejich bydliště a data narození. Taktéž je nutno uvést i výši členských příspěvků a rozpis schůzek 
(tréninků).
Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací a také tiskopis žádosti naleznete na internetových stránkách 
města Klatov. Nebo je možno si jej osobně vyzvednout na odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ 
v Klatovech.

Ing. Alena Kunešová, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Klatovy

Podpora města Klatov na sportovní a kulturní aktivity mládeže do 18 let 2011

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 „Masarykova 294/18 
(ev. Masarykova 294/2, Pod Hůrkou 557/4, Pod Hůrkou 550/16 
nebo Tyršova 351/21), Klatovy, II. KOLO, 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: 
pátek 25. 3. 2011  ve 12.00 hod.
4/ Den otevírání obálek: Pondělí 31. 3. 2011 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. 

V Klatovech dne 16. 2. 2011

Ing. Jiřina Adámková, jednatelka společnosti

www.snklatovy.cz
www.klatovy.cz

Nabídka bytů k prodeji obálkovou metodou
II. KOLO OBÁLKOVÉ METODY
Město Klatovy, zastoupené společností Správa nemovitostí Klatovy 
s.r.o., nabízí k prodeji do osobního vlastnictví níže uvedené byty.
Prodej bytu ve II. kole obálkové metody je nabízen v souladu s 
ustanoveními platných „Zásad prodeje bytového fondu z majetku 
města Klatov“, které byly schváleny Zastupitelstvem města Klatov dne 
15. 12. 2009, a nabyly platnosti 1. 1. 2010.
Uvolněný byt je nabízen k prodeji na volném trhu dle pravidel 
uvedených v ustanovení H. v platných Zásadách prodeje.
Byt bude prodán do osobního vlastnictví žadateli s nejvyšší 
cenovou nabídkou.

Byt č. 294/18 v domě č.p. 294 v Klatovech II, 
Masarykova ulice, 4. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 18, 3+1s přísluš.: 77,18 m2 
Výchozí cena: 1.108.390,- Kč

Byt č. 351/21 v domě č.p. 351,352,353,354 v Klatovech IV, 
Tyršova ulice, 7. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha bytu č. 21, 2+1  s přísluš.: 53,87 m2 
Výchozí cena: 832.070,- Kč

Pro vážné zájemce se prohlídka bytů uskuteční po tel. domluvě 
tel: 376310682, 775190130 (p. Zíka)

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

2/ Předmět návrhu:
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Město Klatovy vypsalo dne 4. 2. 2011 další, v pořadí již 
XXXIII. 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. 

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  XXXIII. kola je 22. 4. 2011.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží, během měsíce 
června 2011.

Během letošního roku byla v rámci tří kol poskytnuta půjčka 
celkem 17 zájemcům v celkové výši 3 160 004 Kč.

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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BŘEZEN 2011

Popis nemovitosti: 
- jedná se o zahradu na Křesťanském vršku u železniční trati, 

s přístupem z Purkyňovy ulice
- pozemek je určen k rekreačním účelům a k využití jako 

zahrada
- nájemné bude každoročně navyšováno o aktuální procento 

inflace

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9 
v budově radnice čp. 62/I.

Termín výběrového řízení : dne 13. 4. 2011 v  15.00 hodin

Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu 
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výbě-
rového řízení.  
Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách města 
Klatovy:  
složka Městský úřad Klatovy 
složka Úřední deska
složka Vyhlášky

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu do 
31. 3. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro 
budovy. Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne 
město Klatovy, odbor rozvoje města, 
tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková, 
e-mail: 

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

Pozemkovou parcelu 
2č. 2003/ 5 o výměře 405 m

v k.ú. Klatovy

Město Klatovy nabízí k pronájmu formou výběrového řízení:

2Vyvolávací cena: roční nájemné 7 Kč/m  
(celkem 2.835 Kč)

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Okresní hospodářská komora Klatovy 
ve spolupráci s Městem Klatovy Vás zve na 

STAVEBNÍ VELETRH – DŮM, BYT A ZAHRADA
který se koná  ve dnech 20. – 21. 5. 2011 

Místo konání: Zimní stadion Klatovy, ul. Nerudova 721

Jako pořadatelé  chceme touto cestou napomoci prezentaci a 
propagaci vaší firmy s minimálními náklady. Našim cílem je 
oslovit širokou návštěvnickou  veřejnost na obou stranách 
hranice, především z okresů Klatovy, Domažlice, Plzeň – Jih, 
Cham, Regen a informovat ji o nabídce firem v oblasti 
stavebnictví. Vám, vystavovatelům, nabízíme  možnost  
prezentovat na tomto prvním stavebním veletrhu   vaši 
společnost, vaše produkty a služby formou výstavních expozic. 

Veletrh se uskuteční za finanční podpory Evropské unie 
v rámci projektu IMPULZ bavaria-bohemia, Program Cíl 3 – 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko. Partnery projektu jsou Okresní hospodářská komora 
Domažlice a Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbh im  
Landkreis Cham.

Věříme, že využijete příležitosti zúčastnit se tohoto 
veletrhu za velmi výhodných podmínek.

Témata výstavy:
Stavební technologie a řemesla (nové technologie např.  

nízkoenergetické domy, pasívní domy, tepelná čerpadla apod.), 
realizace staveb, rekonstrukce staveb, stavební materiály a 
výrobky, stavební chemie, okna, dveře, vrata, brány, ploty, 
zařízení budov – sanitární technika, podlahy, tepelná technika, 
vzduchotechnika, voda, plyn, přístroje pro stavebnictví, 
stavební stroje, služby ve stavebnictví – architektonické, 
projektové a inženýrské služby, finanční služby ve stavebnictví, 
zahradní architektura, zahradní nábytek, bazény, drobné 
zahradní stavby , odborná literatura a časopisy. 

Podrobné podmínky účasti včetně přihlášky najdou případní 
zájemci z řad vystavovatelů na adrese
www.ohkklatovy.cz/stavebniveletrh

Pozvánka k účasti vystavovatelů 

na stavebním veletrhu, který se koná 

pod záštitou starosty města Klatov 

Mgr. Rudolfa Salvetra

„ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI “
„ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“

Za Město Klatovy
Mgr. Rudolf Salvetr

starosta

Za Okresní hospodářskou komoru
Ing. Stanislav Karas

předseda představenstva
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informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

Vážení spoluobčané,

pravidelně vás na následují-
cích řádcích informuji o aktuál-
ním dění v našem městě. 
O akcích v chodu, ale i o zámě-
rech teprve připravovaných. Píši 
především o těch, o nichž plně 
rozhoduje místní samospráva. 
Dnes však učiním výjimku. 
Nemohu totiž přehlédnout roz-
hodnutí těsné většiny zastupitelů 
Plzeňského kraje, kterými zcela 
zásadním způsobem ovlivnili 
systém zdravotní péče a střed-
ního školství v Klatovech. 

Před dvěma léty jsem pod-
pořil návrh krajských radních na 
rozšíření výstavby nového mono-
bloku klatovské nemocnice. Měl 
lépe zajistit jak komfort pacientů, 

tak i vysoce kvalitní podmínky 
pro práci zdravotníků. K souhla-
su mne tehdy přesvědčilo také 
aktivní zapojení lékařů do pro-
jektové přípravy a jejich podpisy 
potvrzující nové stavební řešení. 
Dobře vím, jak složitě se v dneš-
ní době hledají finanční zdroje 
investiční i provozní. Tyto však 
již byly jednou, a chci věřit, že po 
důkladné rozvaze, schváleny. 
Vzhledem k tomu, že nemocnice 
se skutečně nebudují na „chvíli“, 
jsem s další redukcí stavby 
o lůžkový pavilon nemohl sou-
hlasit. Rozhodnutí bylo přijato 
a byť jej považuji za nešťastné, 
nic se nemění na tom, že jsem 
připraven i nadále prosazovat 
aktivní zapojení městských 
zastupitelů do spolupráce s vede-
ním kraje tak, aby celý areál 
nemocnice poskytoval služby 
obyvatelům z Klatov i širokého 
okolí skutečně na vysoké úrovni. 

Výrazných změn doznají 
i naše střední školy. Klesající 
počty vycházejících žáků ze zá-
kladních škol spolu s rozšiřující 
se nabídkou nových studijních 
a učebních oborů vedly k menší 
naplněnosti tříd. Po sloučení 
„ekonomky“ se „zdravotkou“ již 
od nového školního roku 
2010/2011, dojde v roce příštím 
k faktickému zániku Integrované 
střední školy. Dle zaměření se o 

její učební obory podělí „průmy-
slovka“ a „zemědělka“. Nemám 
z toho však velkou radost. 
Především z toho důvodu, že 
před několika léty (při ukončení 
činnosti zemědělského učiliště) 
jsme ve školské komisi města na-
vrhovali sloučení všech učebních 
oborů pod jeden subjekt, a to 
Integrovanou střední školu. Byli 
jsme přesvědčeni, že toto řešení 
by bylo pro střední školství opti-
mální. Musím však s povděkem 
kvitovat, že ani poté místní uč-
ňovské školství nepřišlo zkrátka. 
Nových zařízení pro praktickou 
výuku se dočkali jak zámečníci 
a automechanici, tak i kuchaři a 
cukráři. 

Z pohledu rodičů je rozhodně 
důležité, že oborová nabídka 
středního vzdělávání zůstane ve 
městě zachována. Byť již napří-
klad výuka kuchařů nebude pro-
bíhat na více školách. Chci věřit, 
že i ředitelé škol budou k nastalé 
situaci přistupovat s mimořádnou 
citlivostí tak, aby v maximální 
možné míře využili kvalitní pe-
dagogy bez ohledu na to, ze které 
školy přicházejí.  

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý 12. 4. 2011

Úterý 26. 4. 2011

Vybráno z obsahu:

Integrovaná střední škola Klatovy. foto Rudolf Lang

Nemocnice a střední školy se změníNemocnice a střední školy se změní

Výstavba nemocnice pokračuje bez jednoho pavilonu.

Městské organizace 
str. 2

Blokové čištění města
str. 2

Závěrečný účet města
str. 3 a 4

Komunikace v dubnu
str. 5

Jarní Klatovy zvou
Velikonoce, Mezinárodní 
festival komorní hudby, 
Květnové oslavy, Zahájení 
turistické sezóny 2011,

str. 6

Jarní úklid, sběr odpadu
+ informace výluka, oznámení

str. 7

Průmyslová zóna
str. 8
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Vážení čtenáři,
ve svém posledním příspěv-

ku do Zpravodaje jsem se zmínil 
o tom, jak funguje městský úřad. 
Informaci nyní doplním o měst-
ské organizace.

Příspěvkové organizace
Město Klatovy je zřizovate-

lem následujících příspěvko-
vých organizací: Technických 
služeb, Městské knihovny, 
Městského kulturního středis-
ka a Městského ústavu sociál-
ních služeb. Všechny tyto orga-
nizace vykonávají činnosti, 
které jsou spíše nevýdělečné 

a proto každoročně od Města 
dostávají na svůj provoz peníze. 
Dále je Město zřizovatelem 
základních škol Čapkova, Plá-
nická, Masarykova a Tolstého 
a jediné Mateřské školy, která je 
organizačně rozčleněna do jed-
notlivých pracovišť, „školek“.

Technické služby se svými 
středisky zeleně, úklidu, plavec-
kého bazénu a komunikací 
obdrží ročně od Města cca 60 
milionů korun, Knihovna a Kul-
turní středisko po cca 7 mili-
onech, MěÚSS cca 8 milionů 
plus cca 12 milionů od státu. 
Vedle těchto zdrojů má každá 
z organizací, podle svých mož-
ností, příjmy z vlastní činnosti. 
Pochopitelně je žádoucí, aby 
tyto příjmy byly co nejvyšší, 
jinými slovy, aby si každá 
organizace na sebe co nejvíce 
vydělala.

V čele vyjmenovaných orga-
nizací stojí jejich ředitelé. Ředi-
tel každé organizace předkládá 
(zpravidla dvakrát ročně) radě 
města výsledek svého hospo-
daření. Výsledky projednají také 
finanční komise a finanční vý-

Městské organizace
bor, podávají stanovisko radě 
města a zastupitelstvu města, za-
stupitelstvo pak schvaluje hos-
podaření organizace s konečnou 
platností. Rada města plní vůči 
těmto organizacím funkci jejich 
zřizovatele, včetně jmenování a 
odvolávání jejich ředitele.

Obchodní organizace
Vedle výše zmíněných 

příspěvkových organizací, které 
hospodaří s každoročním 
příspěvkem města, zřídilo město 
několik svých obchodních 
organizací. Jsou to Klatovská 
teplárna a.s., Odpadové 
hospodářství s.r.o., Městské 
lesy s.r.o., Správa nemovitostí 
Klatovy s.r.o.  

První ze zmíněných organi-
zací, Klatovská teplárna, je 
akciovou společností, jediným 
akcionářem je Město Klatovy. 
Valná hromada je tvořena členy 
rady města. Provoz podniku řídí 
ředitel, statutárním orgánem je 
tříčlenné představenstvo, volené 
valnou hromadou. Důležitým 
orgánem je dozorčí rada společ-
nosti, rovněž volená valnou 

hromadou. Další tři organizace 
jsou společnosti s ručením 
omezeným, jejichž jediným 
společníkem je město, práva 
jediného společníka vykonává 
rada města, která jmenuje a od-
volává jednatele společnosti, 
který řídí denní chod společ-
nosti. Rada města, jednající 
jménem města jako jediného 
společníka, jmenuje a odvolává 
dozorčí rady těchto společností.

Konečně Město Klatovy je 
akcionářem Šumavských vodo-
vodů a kanalizací a.s. podílem 
40%. Na valné hromadě město 
reprezentuje starosta, který je 
zároveň členem představenstva 
společnosti. Společnost mimo 
jiné provozuje vodovodní a ka-
nalizační infrastrukturu, patřící 
městu a z jejího provozu platí 
nájem. Jejím příjmem je výběr 
vodného a stočného s tou 
zvláštností, že jeho výši musí 
schválit zastupitelstvo města.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

V těchto dnech zahajují Technické služby města Klatov blokové čištění 
silnic a chodníků ve městě. Blokové čištění je jednou z možností, jak 
zlepšit životní prostředí ve městě a uklidit město od posypu po zimní 
údržbě. Proto žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značku zákaz 
zastavení a svá vozidla neparkovali v těchto místech. Přesto zaměstnanci 
Technických služeb města Klatov budou před čištěním ještě upozorňovat 
řidiče přenosnou značkou o tom, že v určitý den bude probíhat čištění 
konkrétní ulice. Žádáme řidiče, aby v uvedený den nám umožnili provést 
údržbu a své automobily přeparkovali. Značky s datem a časem budou 
rozmístěny 3-4 dny před zahájením blokového čištění. Informace o kon-
krétním čištění jednotlivých ulic je možno také zjistit na tel. 376 312 021.

Technické služby města Klatov

zahajují blokové čištění města

Rozdělení ulic podle bloku a datumu čištění:

11. 4. a 18. 4. 2011
Tyršova, Plzeňská, Domažlická, Dobrovského, Jiráskova, Gorkého, K Letišti, 
Plánická, Procházkova, - zametací vůz Man
Centrum města, Pražské předměstí - zametací vůz Ravo
Čistění chodníků a úzkých komunikací Tyršova, Plzeňská, Pod Koníčky, 
Koldinova, Sedlákova, sídliště Za Beránkem

12. 4., 19. 4. a 26. 4. 2011
Dragounská, Nádražní, Dukelská, Kollárova, Pod Koníčky, Koldinova, 
Sedlákova zametací vůz Man
Centrum města, Domažlické předměstí, Pod Hůrkou - zametací vůz Ravo
Čištění chodníků a úzkých komunikací 
Sídliště Pod Hůrkou, Domažlické předměstí

13. 4., 20. 4. a 27. 4. 2011
Tyršova, Plzeňská, Domažlická, Podhůrecká, Voříškova, Cibulkova, 
Mánesova – zametací vůz Man
Centrum města, Lubské předměstí zametací vůz Ravo
Čištění chodníků a úzkých komunikací 
Luby, cyklostezky Klatovy

14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2011
Dragounská, Nádražní, Puškinova, Národních mučedníků, Havlíčkova, Za 
Tratí, 5. května, U Čedíku, Luby – zametací vůz Man
Centrum města, Plánické předměstí – zametací vůz Ravo
Čištění chodníků a úzkých komunikací
Centrum města, Plánické předměstí

15. 4., 22. 4. a 29. 4. 2011
Tyršova, Plzeňská, Domažlická, další dle potřeby zametací vůz Man
Centrum města, Rozvoj, další dle potřeby
Čištění chodníků a úzkých komunikací
Horažďovické předměstí, městský park, cyklostezky Klatovy

Peter Pošefka, TSMK

 – 

 – 

 – 

 – 

foto TSMK
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Vážené dámy, vážení pánové,

dne 22.března zastupitel-stvo města bez výhrad schválilo 
závěrečný účet města za rok 2010. Tím udělalo symbolickou 
finanční tečku za rokem, ve kterém město Klatovy slavilo 750. 
výročí svého založení českým králem Přemyslem Otakarem II., 
jehož někteří kronikáři obdařili přízviskem zlatý a železný. 
Jaký byl finanční rok 2010 pro Otakarovo město? Zlatý, 
železný, nějaký jiný? Zkusme si na tuto otázku odpovědět čísly, 
grafy a několika komentáři.

Základní rozpočtová relace – všechny údaje jsou v tis. Kč :

Jak je patrné ze sloupce „rozpočet 2010“, poslední úprava 
rozpočtu tohoto roku předpokládala, že příjmy města dosáhnou 
593.415 tis. Kč – tj. 593,5 mil. Kč, výdaje pak 703.629 tis. Kč a 
že celkový výsledek hospodaření města bude ztráta ve výši 
131.975 tis. Kč.

Skutečnost hospodaření je patrná ve sloupci druhém  – 
město Klatovy dosáhlo příjmů ve výši 541,9 mil. Kč,  výdajů 
ve výši 584,9 mil. Kč, hospodařilo tedy se schodkem  ve výši 
43 mil. Kč, který splátky úvěrů zvýšily o dalších 8,8 mil. Kč na 
celkový schodek ve výši 51,8 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 
v minulých létech město vytvořilo přebytek hospodaření ve 
výši  132 mil. Kč, pokrylo schodek roku 2010 právě tímto 
přebytkem z minulých let. Výsledkem je tedy zůstatek 
finančních prostředků ve výši 80,2 mil. Kč. 

Klíčovým faktorem hospodaření města jsou příjmy 
– předpokládejme prozatím racionalitu a efektivnost výdajů – 
a soustřeďme se nyní na to, jaké jsou příjmy Klatov, města 
s necelými 23 tisíci obyvateli, 25 přidruženými obcemi 
a výměrou katastrálního území cca 105 ha.

Jejich výši, základní strukturu a vývoj za poslední 4 roky 
ilustruje následující graf a tabulka :

První pohled svádí k závěru, 
že nejdůležitější položkou 
příjmů jsou dotace. Vezmeme-
li ale v úvahu, že v této položce 
jsou zahrnuty i tzv. sociální 
transfery, tj. zákonem dané 
příspěvky a dotace občanům, 
které rozpočtem města (v na-
šem případě obce s rozšířenou 
působností) jen „protečou“ 
např. jen „příspěvek na péči“ 
(136,9 mil. Kč) a dotace na 
dávky pro těžce zdravotně 
postižené (33,9 mil. Kč) dají 
dohromady 170,8 mil. Kč 
získáme pohled poněkud jiný. 
Na všechny ostatní dotace zbyde 62,1 mil. Kč. Snížíme-li tento 
rozdíl o dalších 41 mil. Kč, což je úhrada českého státu našemu 
městu za výkon státní správy, zbylé dotace pak představují již 
jen 21,1 mil. Kč – jejich podrobný výčet může zvídavý čtenář 
najít na .

Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu města jsou tedy 
daně – respektive podíl města na tzv. sdílených daních.

I jejich výši, vývoj a strukturu ve vztahu k rozpočtu našeho 
města můžeme ilustrovat grafem a tabulkou :

Sdílenými daněmi jsou daň z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti (tj. daň, kterou platí zaměstnanci ze svých 
příjmů), daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné 
činnosti ( tu platí podnikatelé – tzv. OSVČ), daň z příjmů 
z kapitálových výnosů ( tzv. srážková 15% daň - z dividend, 
podílů na zisku, ale i z některých dalších příjmů), daň z příjmů 
právnických osob ( nyní 19% ze základu daně, které platí 
podnikatelé – právnické osoby – tj. s.r.o. a a.s.) a posléze jde o 
daň z přidané hodnoty. Z pohledu města Klatov je v rámci této 
skupiny dominantní DPH, jejíž přínos do rozpočtu města byl 
v roce 2010 historicky nejvýznamnější – nesporně je to dáno i 
tím, že došlo ke změně sazby této daně. 

Jako celek sdílené daně „překonaly rok 2009“, zdaleka však 
nedosáhly svojí výší roků 2007 a 2008. Vývoj těchto daní 
musíme jako město pozorně sledovat, protože jsou prvním 
pilířem našich příjmů. Jejich vývoj nesporně odráží vývoj 
ekonomiky jako celku. V současné době vláda připravuje nový 

– 

– 

www.klatovy.cz

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města.

Položka Skutečnost
2010

Příjmy

Výdaje

Saldo

Splátky úvěrů

584.903

Použití zůst. min. let

Výsledek

Zůstatek

703.629

Rozpočet
2010

541.892593.415

-43.011

-8.762

-51.773

131.975

80.202

-110.214

-21.761

-131.975

131.975

0
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koncept rozpočtového určení daní. Ten by měl alespoň částečně 
napravit poměrně výrazné nespravedlnosti v jejich rozdělení. 
Současný stav, ale i nový návrh vlády ilustruje následující 
obrázek:

Modrá křivka představuje současný stav - města s počtem 
obyvatel 20-50 tis. Kč získávají na sdílených daních „cca 8 tis. 
Kč na jednoho obyvatele.“ Červená křivka představuje 
plánovaný cílový stav – měli bychom si o „ něco málo 
polepšit.“

Prověříme-li celostátní data se skutečností našeho města 
(v našem konkrétním případě je významné kritérium 
katastrálního území), zjistíme, že na jednoho Klatovana město 
inkasovalo podíl na sdílených daních ve výši 8,2 tis. Kč.

Ale vraťme se k dalším příjmům:
Důležité jsou i nedaňové příjmy. V jejich rámci jsou 

nejvýznamnější nájmy – vodohospodářské infrastruktury (25,4 
mil. Kč), tepelné infrastruktury (4,7 mil. Kč) a odpadového 
hospodářství (2,3 mil. Kč). Pominout nelze ani přijaté pokuty 
ve výši 3,4 mil. Kč, dividendy od ŠVAK ve výši 3,9 mil. Kč, 
splátky půjček ve výši 3,2 mil. Kč a nájmy pozemků ve výši 
1,4 mil. Kč. 

V rámci kapitálových příjmů dominovaly příjmy za prodej 
bytů ve výši 20,1 mil. Kč, příjmy za prodeje pozemků za 6,3 
mil. Kč a investiční příjem za cyklostezku Praha-Mnichov 
(podíl Klatov) ve výši 7,5 mil. Kč.

Připomněli jsme si příjmy města, zbývá jen uvědomit si jaká 
je jejich struktura:

Zajímavé je porovnání „naší struktury“ s průměrnou 
strukturou příjmů obcí a krajů v České republice:

Diskuse nad grafy by jistě byla zajímavá. Pro pozorného 
čtenáře tohoto textu bych měl na závěr jednu otázku: „Proč je 
podíl dotací na příjmech našeho města vyšší, než je jejich podíl 
na průměrných příjmech českých obcí?“ (Odpověď je skryta 
v předchozích řádcích).

Shrneme-li poznámky o příjmech roku 2010, nemůžeme o 
tomto roku hovořit jako o roku „zlatém“. 

O výdajích a nejen o nich, budu psát příště.
Přeji Vám hezké jaro a krásné Velikonoce.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku

obchodní veřejnou soutěž
na budoucí darování nemovitosti - pozemku č.  4249  v obci a kat. území 

Klatovy pro účely umístění Stavby parkovacího domu

1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:  
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost, 

2pozemek o celkové výměře 1048 m  navrhovateli, který podá nejvhodnější 
nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby 
parkovacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího 
domu u KD Družba“ (dále jen „Stavba“), vypracovaného firmou 
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., zast. Ing. arch. Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže vyhlašovatel 
dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. Na základě výsledků bude 
vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným navrhovatelem bude po 
rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji nemovitostí vybranému 
navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu. 
Uzavírka nabídek: 30. červen 2011, 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) 

2. Kontaktní osoby k poskytování informací k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 
Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, 
tel. 376 347 217, e-mail: .

3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách města 
Klatovy:  / složka Městský úřad Klatovy / složka Prodeje, 
pronájmy, dražby, soutěže  –  Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo 
osobně vydány bez poplatku zájemcům o účast na základě žádosti, podané 
písemně poštou, faxem či e-mailem.

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

ssejpkova@mukt.cz

www.klatovy.cz

Poznámka: Údaje označené logem ministerstva financí jsou převzaty z prezentace 
pana Jana Zikla, ředitele odboru financování územních rozpočtů MFČR.
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Okružní křižovatka u parku – ve spolupráci s ŘSD výstavba okružní 
křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě u parku, přeložka plynovodu, 
vodovodu, úprava chodníků, VO, přechodů pro chodce a míst pro 
přecházení. Je dokončen povrch vozovek a probíhá zkušební provoz. 
Pokračují práce na chodnících a zeleni, které budou dokončeny během 
měsíce dubna.

Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného chodníku podél 
silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek, úprava křižovatky na 
Kal a Husín, úprava cesty za požární zbrojnicí. Zároveň provede 
Správa a údržba silnic Klatovy obnovu části vozovky silnice III. třídy 
směrem na Tupadly. 
Termín dokončení díla je do 30. 4. 2011.
Postupná částečná uzavírka za omezeného provozu.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) investorem akce je Plzeňský kraj – dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 budou 
provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově 
a výstavba mostu nového, demolice stávajícího inundačního mostu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba mostu přes Drnový 
potok, výstavba mostu přes Tupadelský potok, výstavba dvou 
okružních křižovatek na začátku a na konci uzavřeného úseku silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky inženýrských sítí a zemní práce 
obchvatové komunikace, které nezasáhnou do zásadního omezení 
dopravy po přilehlých komunikacích.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu silnice 
III/18515 Klatovy Tajanov v úseku od plaveckého bazénu po 
vjezd k MO Rybáři Klatovy v době od 1. 3. do 31. 12. 2011. 
Objízdná trasa bude vyznačena v terénu přes obec Kal. 
Provoz linky autobusové dopravy č. 432101 je dočasně zastaven. 
Náhradní dopravu pro cestující z Tajanova, Kalu a Beňov zajistí linky 
č. 432100 podle objížďkového jízdního řádu. V obci Tajanov jsou 
zastávky přemístěny na komunikaci směr Kal a označeny mobilním 
označníkem. Cestujícím ze spoje č. 4 linky 432100 je umožněn 
bezplatný přestup na linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje 
s aktuálním datem na spoj:
- spoj č. 15 linky 436001 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky, 
náměstí Míru, Luby,
- spoje č. 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky, 
náměstí Míru, u Gymnázia a Plánické sídliště,
- spoj č. 7 linky 436004 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky, u 
Gymnázia a Plánické sídliště.

Výstavba cyklostezky Pod Borem – dne 1. 4. 2011 byla zahájena 
výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél páteřní silnice Pod Borem 
v úseku od okružní křižovatky v průmyslové zóně po vjezd 
k přečerpávací stanici pod obcí Štěpánovice. Termín dokončení díla do 
30. 6. 2011. Stavba bude probíhat za plného provozu s částečným 
omezením dopravy.

Obnova povrchu vozovky v Procházkově ulici – odfrézování 
a přebalení povrchu vozovky dvou částí Procházkovy ulice včetně 
oprav vodovodních armatur a topného kanálu. Termín provedení díla 
do 30.4.2011.
Technické služby města Klatov budou provádět průběžnou 
drobnou opravu poškozených komunikací po zimě.

vedoucí HO MěÚ Klatovy

 – 

 – 

František Kocfelda

Informace o prováděných pracích

na komunikacích a souvisejících
objízdných trasách v měsíci dubnu 2011

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Popis nemovitosti: 
- jedná se o obytný dům ve Vančurově ulici se dvěma byty 1+2

o výměře 93 m  a 76 m  v patře, v přízemí s nebytovými 
prostory o výměře 93 m  a v prvním podzemním podlaží 
s nebytovými prostory o výměře 110 m , 

- stavební parcela stp.č. 498 – jedná se o plochu zastavěnou
domem čp. 57/I. a část přilehlého pozemku v zadním traktu
domu – pruhu o šíři cca 2 m,

- součástí domu je průjezd do zadního traktu domu a průchod 
na parkány,

- objekt se nachází v městské památkové zóně a je nemovitou 
kulturní památkou,

- nemovitost je v platném územním plánu vedena ve smíšené 
zóně,

- objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě,
- v současné době je objekt volný, bez nájemců.

Termín výběrového řízení: . 30. 5. 2011  v   15.00 hodin

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9 
v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu 
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou 
výběrového řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových 
stránkách města Klatovy:   -  složka Městský 
úřad Klatovy, složka Úřední deska, složka Vyhlášky
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 16. 5. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro 
budovy. 
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne město 
Klatovy, odbor rozvoje města, 
tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková, 
e-mail: 

2 2

2

2

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

dům čp. 57, Klatovy I. se stp.č. 498
2o výměře 308 m  v k.ú. Klatovy

Vančurova ulice

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

Vyvolávací cena: 2.500.000 Kč

PRODEJ

PRODEJ
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Sotva se jaro začalo prosazovat a vytěsnilo zimu i z těch nejvytrvalejších 
sjezdovek, přišly opět na řadu tradiční jarní aktivity v podobě zahájení 

turistického ruchu, otevření bran kulturních památek nebo pořádání zajímavých kulturních akcí.

U příležitosti oslav svátků jara město Klatovy srdečně zve občany a návštěvníky na:

Řemeslný trh (v době od 10.00 do 17.00 hod.) se představí řadou prodejních stánků, kde si budete moci zakoupit 
velikonoční pomlázky a kraslice, suché velikonoční vazby, dřevěné a kovářské  výrobky. 

 Doprovodný program – od 13.00 do 17.00 hod.
20. dubna vystoupí děti z Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 - odloučená 
pracoviště Koldinova ul. a Podhůrecká ul., pěvecké sbory  při  všech klatovských 
základních školách a Dechový orchestr mladých při ZUŠ J. Kličky Klatovy. 
21. dubna se představí Taneční a pohybové studio KROK při T. J. Sokol Klatovy, 
JAZZ NONET při ZUŠ J. Kličky Klatovy, ženský pěvecký sbor  SENIORKY, 
soubory při MěKS Klatovy – DAMIA, Zpíváme a tancujeme, TENNESSEE a 
Folklórní soubory Šumavánek a Šumava při T. J. Sokol Klatovy. V 16.00 hod. 
zahajuje „Řehtačku“ alternativní divadlo KVELB z Českých Budějovic.

Koncerty v podání českých i zahraničních umělců přilákají jistě opět své 
příznivce na kvalitní zážitky, které si návštěvníci odnesou již 
z jednotlivých jarních vystoupení  ve dnech 28. dubna a 26. května. 

5. května
Zhůří 10.00 hod. uctění památky
náměstí Míru 13.30 hod. položení věnců před radnicí a návštěva

dalších pietních míst
14.00 hod. Mažoretky MODERN při MěKS Klatovy
14.15 hod. dechová kapela Úhlavanka a její hosté

sál radnice 19.00 hod. koncert učitelů ZUŠ J. Kličky Klatovy

8. května 13.30 hod. promenádní koncert ZUŠ J. Kličky
Klatovy

9.30 – 10.30 h. – „Májové toulky“ – start 14km turistického pochodu po okolí Klatov, který město Klatovy pořádá ve
spolupráci s Klubem českých turistů. Každý zúčastněný obdrží pamětní list a při odpoledním programu budou
 vylosováni tři účastníci, kteří obdrží hodnotný dárek.

od 14.00 hod. – hlavní program plný zábavy, hudby (Pelíškové),
módních přehlídek, vystoupení dětí. Dále proběhne ocenění 
nejlepších žáků ve sběru papíru v soutěži probíhající na ZŠ, 
prezentace informačních center, cestovních kanceláří, střední 
školy zemědělské a potravinářské a střední zdravotnické školy, 
autogramiáda plzeňských hokejistů, prohlídka města s profi 
průvodcem, výtvarná dílna pro děti a další. Samozřejmě je 
připraveno i bohaté občerstvení včetně belvedérského kvas-
ného piva. Na akci bude představen nástěnný kalendář 
„Klatovy 2012“ a zahájen jeho prodej.

od 18.00 hod. – koncert kapely Děda Mládek Illegal Band

V tomto krásném slunečném jarním období Vám přeji hodně bohatých 
zážitků při našich tradičních akcích.

Velikonoce na klatovském náměstí  - 20. a 21. dubna 2011

12. ročník mezinárodního festivalu komorní hudby

Květnové oslavy osvobození města Klatov

Zahájení turistické sezóny 2011 v Klatovech – 
14. května na náměstí Míru

Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Jarní Klatovy zvou

foto MěKS Klatovy



upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů v období od 11. 4. 2011 do 1. 5. 2011 na 
území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích 
dle uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (např. oznámením na 
úřední desce, letáčkem, webové stránky města).

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:

11. 4. 2011 – 17. 4. 2011

18. 4. 2011 – 24. 4. 2011

25. 4. 2011 – 1. 5. 2011

Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova ul.
Kounicova ulice
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Havlíčkova ulice

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice
Štěpánovice, Točník, Otín,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo)
Zahrádky Na Markytě,
Vícenice, Dehtín, Činov,
Chaloupky, Zahrádky K Letišti

Tajanov, 
Zahrádky u Červeného mlýna (u Lázní),
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Tupadly, Dobrá Voda,
Beňovy, Pihovice

Kal, Kydliny, Habartice,

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 13. 4. 2011 až 26. 4. 2011

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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V termínu od 4. 4. 2011 došlo v souvislosti se stavebními 
úpravami k výluce na trati ČD 183 Valcha-Dobřany. Výluka má 
dopad na příjezdy vlaků do Klatov ze směru od Plzně, které 
budou o cca 20 - 30 minut zpožděny. Ukončení výluky se 
předpokládá do 13. 5. 2011.
Pracovníci města Klatovy spolu s dopravcem ČSAD autobusy 
Plzeň a.s. zvažovali v této souvislosti možnost úprav jízdních 
řádů MHD v Klatovech. 
Nakonec bylo rozhodnuto, že jízdní řády MHD zůstanou beze 
změn. K tomuto rozhodnutí nás vedlo zvážení několika skuteč-
ností. Jedná se o šestitýdenní úpravu příjezdu vlaků z Plzně, 
ostatní příjezdy vlaků z Domažlic, Horažďovic a Železné Rudy 
zůstanou beze změn. MHD je využívána i cestujícími, kteří jezdí 
po městě a pro ty by byla změna pravděpodobně nevyhovující. 
Cestující přijíždějící od Plzně mohou počkat cca 15-20 minut na 
jiný spoj MHD.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Výluka na trati ČD 183 Valcha-Dobřany
Oznámení

Vážení nájemci a pronajímatelé bytů,

Institut regionálních informací, s.r.o. (dále IRI) zpracovává pro 
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR) Mapu nájemného. 
K tomu je nutné shromáždit a statisticky vyhodnotit dostupné údaje 
o výši skutečně sjednaného nájemného v nájemních smlouvách za 
období od 1. 3. 2009 doposud.

Prosíme Vás tímto o spolupráci při sběru údajů pro zpracování 
mapy nájemného. Dotazníky pro pronajímatele i nájemníky a 
pokyny pro jejich vyplnění a odeslání budou zveřejněny na 
internetových stránkách: .

Případné dotazy Vám zodpoví koordinátorka pro sběr dat IRI: 
Ing. Hana Palbuchtová, na tel. čísle +420 542 212 597 
nebo +420 542 523 213 (Po - Pá 9 - 16 hodin).

       Děkujeme za spolupráci.

www.mmr.cz/mapanajemneho
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nabídka volných pozemků pro investory
Průmyslová zóna Pod Borem je vymezena územím bývalé 

vojenské střelnice pod klatovským Borem. Přibližně 17 ha 
obecních, kompletně zasíťovaných ploch určených pro investory 
pozvolna začíná fungovat jako sídla firem. Tři zde již podnikají, 
před dokončením je jedna další.

Několik investorů, kteří jako první v roce 2008 získali 
předkupní právo na vybrané pozemky, nesplnilo podmínku města 
do 3 let od podpisu smlouvy zahájit v zóně podnikatelskou činnost. 
Pozemky byly tudíž vráceny zpět městu.

V současné době je v zóně k dispozici osm volných pozemků, 
z nichž některé lze sloučit do zajímavých celků využitelných pro 
větší investory. Každý pozemek je napojen na kompletní 
inženýrské sítě (kanalizace, voda, elektro, plyn). Přístup je 
umožněn z  obslužných komunikací. 

Volné pozemky: 
1) p.č. 4205  – 16891 m
2) p.č. 4204  – 36042 m  
3) p.č. 4179  –   5056 m  
4) p.č. 4181  –   3149 m  
5) p.č. 4182  – 10015 m  
6) p.č. 4178  – 13253 m  

Prodej pozemků bude uskutečněn na základě Zastupitelstvem 
města schválených podmínek tj. formou Smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní, s podmínkou úhrady zálohy před jejím podpisem 
ve výši 1/3 z celkové kupní ceny. Povinností je zahájení 
podnikatelské činnosti (kolaudace objektu k podnikání v zóně) 
nejpozději v termínu do 3 let od data podpisu smlouvy. Poté bude 
pozemek převeden investorovi. Pokud podmínka kolaudace 
nebude splněna, záloha propadne městu. 

Bližší informace podají pracovnice odboru rozvoje města: 
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru, tel. 376 347 247, 
e-mail: ,
Bc. Olga Osangová, pracovnice odboru, tel. 376 347 303, 
e-mail: .

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

2 2 7) p.č. 4189/1  –   1534 m
2 2    p.č. 4189/2  –     137 m
2 28) p.č. 4191/1  –   2640 m
2 2    p.č. 4191/2  –     298 m
2 2    p.č. 4191/3  –     180 m
2

dpleskotova@mukt.cz

oosangova@mukt.cz

Průmyslová zóna Pod Borem Klatovy

Poloha volných pozemků je patrná z přiloženého snímku mapy.

Regulativy výstavby:
1. nárožní objekt dotvářející uliční frontu Voříškovy ulice
2. jeden sdružený objekt bydlení + komerční vybavenosti
3. výška objektu respektující protilehlou bytovou zástavbu, tj. 

2 NP + podkroví, sedlová střecha
4. parkování i pro potencionální klienty zajistit na vlastním 

pozemku 

Prodej bude realizován až po kolaudaci stavby, v současné 
době bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
kupní, s podmínkou zahájení výstavby dle schválených 
regulativů nejpozději do 2 let ode dne podpisu smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní a s dokončením výstavby do 5 let ode 
dne podpisu této smlouvy.

Termín výběrového řízení:   30. 5. 2011 v 15.15 hodin
Místo výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.

Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmů 
nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města Klatov 
formou výběrového řízení. Zásady jsou zveřejněny na 
internetových stránkách města Klatovy:  

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 16. 5. 2011 odbor rozvoje města MěÚ.
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytuje odbor 
rozvoje města MěÚ Klatovy, Ing. Kudrnková, 
tel. 376 347 221, e-mail: 

Mgr. Rudolf  Salvetr
starosta města Klatovy

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

pozemky určené k zástavbě
ve Voříškově ulici

pozemky stp. č. 835, stp. č. 850 a stp. č. 314/1 
2

o celkové výměře 587 m  v k. ú. Klatovy

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

2Vyvolávací cena: 1.260 Kč/m

PRODEJ

PRODEJ
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Vážení spoluobčané,

vyslovíme-li Klatovy, má-
me většinou na mysli pouze 
město samotné, město ohra-
ničené dopravním infor-
mačním značením. Součástí 
jeho správního území je však 
také ještě dalších dvacet pět 
městských částí, v nichž žije 
téměř 5000 lidí. Některé 
z nich jsou v těsném sou-
sedství(Luby, Tajanov), jiné 
i značně vzdálené(Habartice, 
Drslavice, Střeziměř). Život 
především v těch vzdálených, 
do značné míry i „odříznu-
tých“ od okolí je značně roz-
dílný oproti životu měst-
skému. Menší dopravní zátěž, 
výrazná sousedská pospolitost 
a ochota pomoci si v nouzi 
jeden druhému jsou nesporně 
klady. Na druhou, zápornou 
misku vah však musíme po-
ložit potíže s každodenním 
dojížděním do zaměstnání a 
škol, či omezenou nabídku 
kulturního a sportovního vy-
žití. Nezastupitelnou roli ve 
společenském životě zde se-

hrávají sbory dobrovolných 
hasičů. Krom hlavního po-
slání v podobě připravenosti 
pomoci při neštěstích, a to 
nejen při požárech, se starají 
též o vzhled obcí, naplnění 
volného času dětí a organizují 
rozmanité kulturní aktivity.

V patnácti městských 
částech, kde občané projevili 
zájem, jsou ustanoveny a na 
zcela dobrovolném základě 
pracují osadní výbory. Vždy 
po komunálních volbách pro-
bíhají jejich volební schůze, 
na nichž jsou vybíráni členové 
osadních výborů pro násle-
dující čtyřleté období. Řady 
z nich jsem se v minulých 
týdnech zúčastnil a v následu-
jících ještě zúčastním. Nejde 
totiž jen o volbu osadních 
výborů samotnou. Je to zá-
roveň příležitost seznámit 
naše spoluobčany se záměry, 
které chceme realizovat a pře-
devším vyslechnout jejich 
potřeby a priority. Slyším 
mnohdy i slova velmi kritická. 
Často se týkají věcí, které ani 
pod správu města nepatří 
a jsou záležitostí kraje či státu. 
Vzhledem k tomu, že se však 
tyto problémy dotýkají bez-
prostředně života našich oby-
vatel, považuji za samozřejmé 
alespoň přenést je dál a po-
kusit se napomoci k jejich 
vyřešení. 

Ani požadavků na měst-
skou pokladnu však není 
málo. Zajištění zimní údržby, 
veřejného osvětlení, úpravy 
zelených ploch, třídění odpa-
du je dnes standardní záleži-
tostí. Výraznou měrou se na 
jejich zabezpečení podílí 

i místní obyvatelé, kteří na 
základě smluvních vztahů 
s městskými organizacemi 
dokáží zajistit mnohé vlast-
ními silami. Každoročně jsou 
v rámci rozpočtu též vyčle-
něny finanční prostředky, díky 
nimž se upravují nejen obecní 
prostory, kde se odehrává 
spolková činnost, ale postup-
ně se zlepšuje i infrastruktura 
městských částí. Rozmanité 
nároky ze strany organizací i 
obyvatel budou vždy výrazně 
převyšovat finanční možnosti. 
Pro rozhodování vedení i za-
stupitelů města o realizaci 
akcí, jež přispívají ke zvýšení 
kvality života v městských 
částech, je důležitá právě 
dokonalá znalost místních 
potřeb ze strany členů osad-
ních výborů. Chtěl bych tímto 
poděkovat všem zástupcům 
městských částí, se kterými 
jsem se setkával a jednal 
v posledních čtyřech létech. 
Zároveň věřím, že na mini-
málně stejné úrovni bude 
probíhat spolupráce i s nově 
zvolenými členy a předsedy 
osadních výborů, které v sou-
ladu se zákonem potvrdí v 
jejich funkcích zastupitelstvo 
na svém zasedání 17. května.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý 10. 5. 2011

Úterý 24. 5. 2011

Osadní výbory jsou pro život 
městských částí důležité

Osadní výbory jsou pro život 
městských částí důležité

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  17. 5. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Vybráno z obsahu:

Že neběháte? Přidejte se 
k maratonu!

str. 2

Výdaje města za rok 2010
str. 2 a 3

Také se vám nelíbí?
str. 3

Komunikace v květnu
str. 4

Den lesa
str. 5

str. 6

str. 6

Anketa o nejlepší provozovnu 
roku 2011 o ceny

str. 7
Zvýhodněné ceny vstupného 
na koncerty

str. 7

Průmyslová zóna Pod Borem
nabídka pozemků

str. 8

Zahájení turistické sezony 
14. května 2011 

Děda Mládek Illegal Band

Tajanov. Integrovaná obec Města Klatovy. foto tajanov.webnode.cz
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Vážení čtenáři,
Dne 25. května 2011 proběh-

ne klatovským náměstím mezi-
národní World Harmony Run – 
Světový běh harmonie. Do Kla-
tov přiběhne 16 běžců z celého 
světa večer předem, tedy 24. 
května v 17.30 hod. na náměstí.

Světový běh harmonie vede 
celým světem každoročně už od 
roku 1987. „Jakmile uděláme 
jeden krok vstříc světu, svět 
udělá dva kroky vstříc nám“: 
s myšlenkou šíření harmonie 

a míru se každoročně k běhu 
připojují lidé bez ohledu na věk 
a sociální postavení, přidávají se 
místní samosprávy, spolky a jed-
notlivci. Etapová města, v nichž 
maratónci přenocují, mají příle-

Že neběháte? Přidejte se k maratonu!
žitost zapojit do této myšlenky 
děti, školy, veřejnost. 

U nás se běžci s veřejností 
shromáždí 25. května v 8.15 
hod. na náměstí. Žáci klatov-
ských základních škol, speciální 

školy i mateřské školy tam 
představí krátký program, okolo 
9.00 hod. oběhneme náměstí. 
Potom Pražskou ulicí budou po-
kračovat ti, kteří budou schopni 
doběhnout až k Masokombinátu 
v Klatovech. Odtud se zájemci 
vrátí a maratónci budou pokra-
čovat přes Dolany do cíle další 
etapy, kterou je Stříbro. Bezpeč-
nost na trase ve městě zajistí 
Policie ČR a městská policie.

Právě na klatovském ná-
městí má každý možnost připojit 
se k běhu, třeba jen symbolicky, 
uběhnutím několika metrů. 
Přijďte se podívat a zúčastnit. 
Průvod poběží s klatovskou 
a národní vlajkou, v čele s po-
chodní, která hoří po celou dobu 
trvání běhu a předává se po pře-
chodu hranic republiky dalším 
účastníkům. Záznam z Klatov 
bude pravděpodobně možno 
následně shlédnout ve vysílání 
České televize.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Vážení čtenáři,
v minulém Zpravodaji jsem Vás seznámil s příjmy rozpočtu 

roku 2010. Nyní jsou na řadě výdaje. Jejich základní relaci 
popisuje následující tabulka :

Poznámka: sloupec SK-RO 2009 obsahuje skutečné výdaje roku 
2009. Sloupec S-RO 2010 obsahuje výdaje prvního schváleného 
rozpočtu na rok 2010, zatímco sloupec U-RO 2010 naopak výdaje 
poslední úpravy rozpočtu tohoto roku. Sloupec SK-RO 2010 
zobrazuje skutečné výdaje roku 2010 a sloupec poslední pak 
vyjadřuje procento plnění „skutečnost/rozpočet.“

Výdaje města za rok 2010. V roce 2010 město Klatovy dosáhlo neinvestičních výdajů 
ve výši 320.972 tis. Kč, svým organizacím poskytlo celkové 
příspěvky ve výši 115.448 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 
148.114 tis. Kč a příděly do investičních fondů organizací byly 
ve výši 369 tis. Kč. Běžné výdaje tedy představovaly cca 75% 
rozpočtových výdajů, kapitálové zbylých 25%. 

Podrobněji strukturu výdajů ilustruje graf :

Z celkových výdajů představují:
- 30 % neinvestiční transfery obyvatelstvu ( tj. nejrůznější sociální 

dávky a platby) , tyto výdaje jsou kryty státními dotacemi.  
- 11 %  neinvestiční provozní výdaje ( nákupy služeb) , 
- 12 % výdaje na platy a sociální a zdravotní pojistné +  ostatní 

platby za provedenou práci, 
- 20 % příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, 
- 2 % neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům  ( dotace 

z Fondu dotací),
- 25 % činí kapitálové výdaje. pokračování na straně 3
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Zdaleka nejvyšší příspěvek 
poskytuje Město svým Tech-
nickým službám, dosahuje 
téměř 60 mil. Kč. Výše příspěv-
ku, ale zejména rozsah a kvalita 
služeb, které za něj TSMK po-
skytovaly, byly předmětem 
kritiky při rozborech hospo-
daření za rok 2010. V roce 2011 
bude ze strany vedení Města 
značný tlak na to, aby se TSMK 
významně zlepšily, a to ve všech 
ohledech – nejen v „číslech.“

Příspěvky mezi jednotlivé příspěvkové organizace Město 
Klatovy rozdělilo v roce 2010 takto :

Výdaje, jejich výše a struktura včetně položkových výčtů 
investičních akcí a poskytnutých dotací z Fondu dotací a dále 
výdaje z fondů, které Město tvoří a užívá, jsou detailně popsány 
v rozboru hospodaření města Klatovy, který je k dispozici na 

.  Je mimo možnosti tohoto příspěvku uvést zde www.klatovy.cz

všechny jednotlivé akce a dotace, které byly v roce 2010 
zúčtovány.

Připomeňme jen, že celkové kapitálové (tj. investiční) 
výdaje činily cca 148,5 mil. Kč, že hospodářský odbor vydal na 
rekonstrukce komunikací, chodníků, revitalizaci Tylova nábře-
ží aj. celkem 103,5 mil. Kč, že odbor rozvoje města za plynofi-
kaci „Chaloupky“, nákupy pozemků, digitalizaci kina Šumava 
a jiné stavební práce vydal cca 25 mil. Kč, že z peněžních 
fondů Města byly uhrazeny zejména rekonstrukce vodo-
hospodářské a  odpadové infrastruktury za cca 17,5 mil. Kč.  

Kromě neinvestičních výdajů a kapitálových výdajů byly 
ještě uhrazeny splátky úvěrů ve výši 8,8 mil. Kč. 

Celkovou relaci hospodaření Města Klatovy za rok 2010 
lze popsat tabulkou:

Město v roce 2010 hospodařilo se schodkem ve výši 51,8 
mil. Kč. Ten je pokryt přebytky hospodaření z let minulých ve 
výši 132 mil. Kč.

Zůstatek peněžních prostředků k 31. 12. 2010 proto činí 
80,2 mil. Kč, je ovšem plně účelově rozdělen na:
Zůstatky peněžních fondů 53,5 mil. Kč
Rozpracované akce hospodářského odboru 17,9 mil. Kč
Akce odboru životního prostředí   0,6 mil. Kč
Akce odboru rozvoje města   2,0 mil. Kč
Technologické centrum (odb. vnitřních věcí)   6,1 mil. Kč

Nové akce tedy budou muset být financovány ze zdrojů 
rozpočtu na rok 2011.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Organizace Výdaje 2010
tis. Kč

TSMK

MěÚSS 

Městská knihovna

Městské kult. středisko

8.764

ZŠ Čapkova

ZŠ Tolstého

ZŠ Plánická

923

Č. org.

59.537920

7.912

7.160

3.977

5.062

4.056

924

925

926

928

929

Masarykova ZŠ

Zimní stadión OPS

MŠ Studentská

Celkem kapitola 14

4.323

10.367

4.290

115.448

930

932

934

dokončení ze strany 2

Položka tis. Kč

Příjmy

Výdaje

Rozdíl příjmy-výdaje

Splátky úvěrů

584.903

Výsledek hospodaření (schodek)

541.892

-43.011

-8.762

-51.773

foto autor

Také se vám nelíbí?
Také se vám nelíbí honosné klatovské náměstí se zastaralým 

osvětlením, náhodnými lavičkami, betonovými truhlíky a s přežitým 
mobiliářem? Také se vám nelíbí Divadelní ulice zaplněná cedulemi, 
zámkovou dlažbou a bídně využívaná? Také se vám nelíbí rozbahněný 
radniční dvorek s dřevěným plůtkem a městskými záchodky?

Tři velmi důležité prostory v samotném centru města zatím čekají 
na oživení. Možná, že se první nápady dostaví začátkem června. Město 
Klatovy se dostalo do prestižní architektonické soutěže o cenu Petra 
Parléře. Soutěž vyhlásila už po deváté Společnost Petra Parléře, která 
se tak programově snaží pomoci městům řešit veřejná prostranství, 
budovy a interiéry, které jsou ve veřejné správě. Soutěž poskytuje 
městům možnost získat profesionálně zpracované architektonické 
studie na zvolená témata.

Města, která projeví o účast v soutěži zájem, nabídnou svá témata k 
řešení. Pokud projdou sítí konzultací i náročným výběrem, ujímá se 
Společnost Petra Parléře veškeré organizační i finanční zátěže. Soutěž 
zorganizuje, vyhodnotí, ocení. Města pak dostanou veškeré studie v 
soutěži vzniklé k dispozici.

I v případě, že by nápady vzešlé z této soutěže nemohlo město 
použít, začíná tím profesionální diskuze a přemítání nad danými 
tématy. A to už samo o sobě není málo.

Geniální středověký stavitel Petr Parléř měl to štěstí, že se setkal s 
osvíceným vladařem Karlem IV. Společně tak začali utvářet podobu 
Prahy, kterou obdivujeme dodnes.

Přejme si zajímavé nápady pro naše město a chuť k nápravě 
zanedbaného. Třeba v této chvíli se někde nad půdorysem klatovského 
náměstí rodí nový Petr Parléř, na kterého již netrpělivě čeká osvícený 
investor... Více na: / /

Václav Fiala, předseda Komise kulturní a pro vzhled města

www.cenapp.cz
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Okružní křižovatka u parku – ve spolupráci s ŘSD výstavba okružní 
křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě u parku, přeložka plynovodu, 
vodovodu, úprava chodníků, VO, přechodů pro chodce a míst pro 
přecházení. 
Je dokončen povrch vozovek i chodníků a probíhá zkušební 
provoz. 

Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného chodníku podél 
silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek, úprava křižovatky na 
Kal a Husín, úprava cesty za požární zbrojnicí. Zároveň provede 
Správa a údržba silnic Klatovy v měsíci květnu obnovu části vozovky 
silnice III. třídy směrem na Tupadly od křižovatky na Kal po konec 
obce.
Je dokončen chodník ze zámkové dlažby v rámci této stavby. 
Chodník v rámci údržby komunikací (asfaltový) bude dokončen 
během měsíce května. Povrch vozovky v rozsahu délky nového 
chodníku, tj. od křižovatky na Kal směrem na Klatovy, bude 
proveden v celé šíři až po vybudování nového mostu přes řeku 
Úhlavu.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 budou 
provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově a 
výstavba mostu nového, demolice stávajícího inundačního mostu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba mostu přes Drnový 
potok, výstavba mostu přes Tupadelský potok, výstavba dvou 
okružních křižovatek na začátku a na konci uzavřeného úseku silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky inženýrských sítí a zemní práce 
obchvatové komunikace, které nezasáhnou do zásadního omezení 
dopravy po přilehlých komunikacích.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov v úseku od plaveckého bazénu po vjezd 
k MO Rybáři Klatovy v době od 1. 3. do 31. 12. 2011. Objízdná trasa 
je vyznačena v terénu přes obec Kal. 
Provoz linky autobusové dopravy č. 432101 je dočasně zastaven. 
Náhradní dopravu pro cestující z Tajanova, Kalu a Beňov zajistí linky 
č. 432100 podle objížďkového jízdního řádu. V obci Tajanov jsou 
zastávky přemístěny na komunikaci směr Kal a označeny mobilním 
označníkem.
Cestujícím ze spoje č. 4 linky 432100 je umožněn bezplatný přestup na 
linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje s aktuálním datem na 
spoj :
- spoj č. 15 linky 436001 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky, 
náměstí Míru, Luby,
- spoje č. 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky, 
náměstí Míru, u Gymnázia a Plánické sídliště,
- spoj č. 7 linky 436004 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky, u 
Gymnázia a Plánické sídliště.

Výstavba cyklostezky Pod Borem – dne 1. 4. 2011 byla zahájena 
výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél páteřní silnice Pod Borem 
v úseku od okružní křižovatky v průmyslové zóně po vjezd 
k přečerpávací stanici pod obcí Štěpánovice. Termín dokončení díla do 
30.6.2011.
Stavba probíhá za plného provozu s částečným omezením dopravy.

Oprava povrchu chodníku v části Družstevní ulice – od 2. 5. 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku v Družstevní ulici 
v úseku od Máchovy ulice po garáže vlevo.
Chodník bude postupně uzavírán. Přístup k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen. Termín dokončení do 31. 5. 2011.

Informace o prováděných pracích

na komunikacích a souvisejících
objízdných trasách v měsíci květnu 2011

Oprava povrchu části chodníku v ulici Fráni Šrámka – od 2. 5. 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku v ulici Fráni 
Šrámka.
Chodník bude postupně uzavírán. Přístup k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen. Termín dokončení do 31. 5. 2011.

Oprava povrchu chodníku v části Podhůrecké ulice – od 2. 5. 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku části Podhůrecké 
ulice v úseku mezi Voříškovou a Máchovou vlevo.
Chodník bude postupně uzavírán. Přístup k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.
Termín dokončení do 17. 6. 2011.

Oprava povrchu chodníku v částech Masarykovy ulice – od 2. 5. 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku části Masarykovy 
ulice v úseku mezi Wolkerovou a Vaňkovou vpravo včetně výměny 
sloupů VO, v úseku mezi Bezručovou a Vaňkovou vlevo, v úseku mezi 
Dukelskou a Revoluční vlevo včetně bočního vjezdu k budově 
Okresního soudu a části Wolkerovy ulice podél hotelu Centrál.
Chodník bude postupně uzavírán. Přístup k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen. Termín dokončení do 30. 6. 2011.

Technické služby města Klatov budou provádět průběžnou 
drobnou opravu poškozených komunikací po zimě.

vedoucí HO MěÚ Klatovy
František Kocfelda

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku

obchodní veřejnou soutěž
na budoucí darování nemovitosti - pozemku č.  4249  v obci a kat. území 

Klatovy pro účely umístění Stavby parkovacího domu

1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:  
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost, 

2pozemek o celkové výměře 1048 m  navrhovateli, který podá nejvhodnější 
nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby 
parkovacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího 
domu u KD Družba“ (dále jen „Stavba“), vypracovaného firmou 
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., zast. Ing. arch. Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže vyhlašovatel 
dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. Na základě výsledků bude 
vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným navrhovatelem bude po 
rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji nemovitostí vybranému 
navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu. 
Uzavírka nabídek: 30. červen 2011, 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) 

2. Kontaktní osoby k poskytování informací k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 
Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, 
tel. 376 347 217, e-mail: .

3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách města 
Klatovy:  / složka Městský úřad Klatovy / složka Prodeje, 
pronájmy, dražby, soutěže  –  Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo 
osobně vydány bez poplatku zájemcům o účast na základě žádosti, podané 
písemně poštou, faxem či e-mailem.

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

ssejpkova@mukt.cz

www.klatovy.cz



Lesy města Klatov, s.r.o.

Akce je určena pro MŠ, ZŠ, střední školy i  širokou veřejnost, 
budou zde podány informace o významu lesa a jeho funkcích, o 
lesním hospodářství a o zásadách hospodaření v lese. 
Součástí budou i ukázky pěstebních a těžebních činností přímo 
v lesních porostech a ukázky lesní techniky.

V rámci akce budou probíhat soutěže.  
Možnost opékání uzenin na ohni – přinést s sebou.  
Akce se koná za každého počasí.

Další užitečné informace na
  / Týden lesů

Těšíme se na Vás!

Předběžné přihlášky přijímáme do 5. 5. 2011 na tel. číslech:
376 322 570, 724 028 523 – paní Sazamová

www.lesnipedagogika.cz

za podpory

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
Městského úřadu Klatovy 

– odboru školství, kultury a cestovního ruchu

pořádají  dne 11. 5. 2011 od  9.00 hod.
v rámci vyhlášeného Mezinárodního roku lesů

na klatovské Hůrce
Lesní cesta od zahrádek v Máchově ulici ke kostelu sv. Martina

Naučná stezka Hůrka

DEN LESA
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Popis nemovitosti: 
- jedná se o obytný dům ve Vančurově ulici se dvěma byty 1+2

o výměře 93 m  a 76 m  v patře, v přízemí s nebytovými 
prostory o výměře 93 m  a v prvním podzemním podlaží 
s nebytovými prostory o výměře 110 m , 

- stavební parcela stp.č. 498 – jedná se o plochu zastavěnou
domem čp. 57/I. a část přilehlého pozemku v zadním traktu
domu – pruhu o šíři cca 2 m,

- součástí domu je průjezd do zadního traktu domu a průchod 
na parkány,

- objekt se nachází v městské památkové zóně a je nemovitou 
kulturní památkou,

- nemovitost je v platném územním plánu vedena ve smíšené 
zóně,

- objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě,
- v současné době je objekt volný, bez nájemců.

Termín výběrového řízení:   30. 5. 2011  v   15.00 hodin

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9 
v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu 
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou 
výběrového řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových 
stránkách města Klatovy:   -  složka Městský 
úřad Klatovy, složka Úřední deska, složka Vyhlášky
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 16. 5. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro 
budovy. 
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytne město 
Klatovy, odbor rozvoje města, 
tel. 376 347 221 - Ing. Kudrnková, 
e-mail: 

2 2

2

2

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

dům čp. 57, Klatovy I. se stp.č. 498
2o výměře 308 m  v k.ú. Klatovy

Vančurova ulice

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

Vyvolávací cena: 2.500.000 Kč

PRODEJ

PRODEJ

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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S jarem se probouzí nejen příroda, památky, ale také  i ryze spontánní a tradiční aktivity pod širým nebem, ke 
kterým samozřejmě patří již každoročně pořádaná akce Zahájení turistické sezóny. 
Hudba, zpěv, tanec, prezentační stánky, módní přehlídky, prohlídky kulturních památek i občerstvení budou doplněny  
oceněními pro turisty a žáky základních škol. Jistě pro mnohé zajímavým dárkem bude možnost nákupu kalendáře pro rok 
2012, jehož součástí je 12 pohlednic Klatov.
Hlavnímu programu v letošním roce bude předcházet dopolední turistický 14 km pochod kolem Klatov pod názvem 
„Májové toulky 2011“. Start  se uskuteční v době od 9.30 hod. do 10.30 hod. na klatovském náměstí. Tři  účastníci budou 
vylosováni a odměněni zajímavou cenou.
Před pódiem na náměstí ve stylových stáncích své služby nabídnou zástupci klatovských cestovních kanceláří, okolní 
informační centra budou prezentovat výlety, mapy a suvenýry, Střední škola zemědělská  a potravinářská Klatovy a 
Střední zdravotnická škola Klatovy představí svoji činnost a předvedou různé zajímavé ukázky a služby pro veřejnost.
Ve 14.00 hod bude starostou města Klatovy Mgr. Rudolfem Salvetrem oficiálně zahájena turistická sezóna. 
Všem jistě známý moderátor Míra Hejda provede všechny přítomné bohatým programem na pódiu, kde mimo jiné 
vystoupí Pelíškové, taneční skupina KROK a modelky Delija models Klatovy. 
Jako doprovodné programy příznivcům památek nabídneme procházku historickým centrem s profi průvodcem od 14.30 
hod., zdarma prohlídky Černé věže a okrouhlice ve Vrchlického sadech od 9.00 hod. do 17.00 hod. Jste-li milovníci sportu,  
za pozornost stojí jistě v 16.30 hod. autogramiáda extraligových hokejistů HC Plzeň.
Radost pohledět bude i na vícečetná kola, na nichž naši akci přijedou podpořit sportovci z okolních obcí, a na nové modely 
aut místní klatovské firmy. 
Na své si přijdou i naši nejmenší, pro které jsou připraveny různé druhy aktivit a soutěží.
Na závěr celé akce zahraje  od 18.00 hod. 

Město Klatovy Vás zve na již druhý koncert 12. ročníku Mezinárodního festivalu komorní 
hudby 2011, který se uskuteční 26. května 2011 od 19.00 hod. v děkanském kostele 
Narození P. Marie v Klatovech.  
V hudebním uskupení  Mozartensemble der wiener volksoper se nám představí významní 
hudebníci Hansgeorg Schmeiser – flétna, Jan Ostrý – flétna a Christoph Pantillon – violoncello. 
Zazní skladby Josepha Haydna a Carla Stamitze. 
Tak na shledanou. Těšíme se na Vás.

skupina Děda Mládek Illegal Band

Pozvánka na koncert

Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Klatovy zahájí turistickou sezónu 14. května 2011

Zahajovací koncert 12. ročníku Mezinárodního festivalu 

komorní hudby Klatovy 2011 

je úspěšně za námi
Dne 28. dubna 2011 zahájilo ART TRIO PRAHA 

s mimořádným úspěchem další ročník klatovského festivalu 
komorní hudby. Zazněla vrcholná díla od skladatelů L. van 
Beethovena, J. Suka  a F. Mendelssohna – Bartholdyho.

Na závěr si publikum vytleskalo originální přídavek od 
snad nejznámějšího skladatele filmové hudby 
E. Morriconeho z filmu Tenkrát na Západě.

S velkým očekáváním se těšíme na další zážitky.
Ing. Alena Kunešová, vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Anketa o nejlepší 

provozovnu roku 2011
Město Klatovy vypisuje anketu, z níž vzejde veřejností 

nejlépe hodnocená provozovna v oborech: obchod, ostatní 
služby, výroba, restaurační zařízení. Anketa bude slavnostně 
vyhlášena a zahájena v sobotu dne 14. května 2011 na klatov-
ském náměstí při příležitosti zahájení turistické sezony, 
ukončena bude dne 20. 12. 2011 rovněž na klatovském náměstí 
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.  

Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města 
a v tisku mezi Vánoci a Novým rokem, vyhlášení vítězové budou 
přijati vedením města na klatovské radnici první pracovní den po 
Novém roce.

Anketa je vypsána za následujících podmínek:

Kdo může hlasovat?
- hlasovat může široká veřejnost, trvalé bydliště nerozhoduje

Způsob hlasování
- vyplnění anketního lístku na webových stránkách města nebo 

formou hlasovacích lístků v papírové podobě
- anketní lístek bude uveřejňován v každém čísle Klatovského 

zpravodaje, po vyplnění jej odevzdejte do informačního centra 
Městského úřadu v Klatovech, uzávěrka ankety bude v prosinci 

Způsob vyhodnocení
- vítězem bude provozovna s nejvyšším počtem obdržených hlasů 

v každé kategorii
- každý vyplněný lístek bude slosován, vylosovaní respondenti 

převezmou ceny při přijetí vítězů na radnici

 JUDr. Jiří Štancl, místostarosta

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2011 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2011 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Dne 3. června 2011 v 18.00 
hod. zahájí „Hudební pátky 
v re n e s a n č n í m  d v o r k u  
v Klatovech“ koncertem folko-
vé legendy Vladimíra Merty. 
Následovat bude osm dalších 
koncertů, poslední z nich dne 
5. srpna 2011. U koncertů 
Vladimíra Merty, Vladimíra 
Mišíka, Jaroslava Svěceného 
a Tria Semafor je základní 
vstupné 130,- Kč, u koncertů 
Kvarteta Martinů, Mississippi 
Blues, Duo Dubnička a Lahoda, 
Keltských písní Věry Kláskové 
a indie-popové kapely Loutky je 
základní vstupné pouze 70,- Kč.

- Senioři nad 70 let, studenti a mládež mají zlevněné vstupné ve 
výši 70,- Kč (u koncertů v základní ceně 130,- Kč), resp. 
30,- Kč (u koncertů v základní ceně 70,- Kč).

- Děti do 10 let vstupné neplatí!

Program koncertů je k dispozici v Informačním středisku na 
náměstí v Klatovech.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Zvýhodněné ceny 

koncertů

Renesanční dvorek Klatovy
foto MěÚ Klatovy
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KVĚTEN 2011

nabídka volných pozemků pro investory
Průmyslová zóna Pod Borem je vymezena územím bývalé 

vojenské střelnice pod klatovským Borem. Přibližně 17 ha 
obecních, kompletně zasíťovaných ploch určených pro investory 
pozvolna začíná fungovat jako sídla firem. Tři zde již podnikají, 
před dokončením je jedna další.

Několik investorů, kteří jako první v roce 2008 získali 
předkupní právo na vybrané pozemky, nesplnilo podmínku města 
do 3 let od podpisu smlouvy zahájit v zóně podnikatelskou činnost. 
Pozemky byly tudíž vráceny zpět městu.

V současné době je v zóně k dispozici několik volných 
pozemků, z nichž některé lze sloučit do zajímavých celků 
využitelných pro větší investory. Každý pozemek je napojen na 
kompletní inženýrské sítě (kanalizace, voda, elektro, plyn). Přístup 
je umožněn z  obslužných komunikací. 

Volné pozemky: 
1) p.č. 4205  – 16891 m
2) p.č. 4204  – 36042 m  
3) p.č. 4179  –   5056 m  7
4) p.č. 4181  –   3149 m  
5) p.č. 4182  – 10015 m  

Prodej pozemků bude uskutečněn na základě Zastu-
pitelstvem města schválených podmínek tj. formou Smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní, s podmínkou úhrady zálohy před 
jejím podpisem ve výši 1/3 z celkové kupní ceny. Povinností je 
zahájení podnikatelské činnosti (kolaudace objektu k pod-
nikání v zóně) nejpozději v termínu do 3 let od data podpisu 
smlouvy. Poté bude pozemek převeden investorovi. Pokud 
podmínka kolaudace nebude splněna, záloha propadne městu. 

2- kupní cena činí: 320 Kč/m  včetně napojení pozemku na
    veškeré inženýrské sítě
-  přípustné aktivity: lehká výroba

Bližší informace podají pracovnice odboru rozvoje města: 
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru, tel. 376 347 247, 
e-mail: ,
Bc. Olga Osangová, pracovnice odboru, tel. 376 347 303, 
e-mail: .

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

2 2 6) p.č. 4178  – 13253 m  
2     
2 2) p.č. 4191/1  –   2640 m
2 2    p.č. 4191/2  –     298 m
2 2    p.č. 4191/3  –     180 m

dpleskotova@mukt.cz

oosangova@mukt.cz

Průmyslová zóna Pod Borem Klatovy

Poloha volných pozemků je patrná z přiloženého snímku mapy.

Regulativy výstavby:
1. nárožní objekt dotvářející uliční frontu Voříškovy ulice
2. jeden sdružený objekt bydlení + komerční vybavenosti
3. výška objektu respektující protilehlou bytovou zástavbu, tj. 

2 NP + podkroví, sedlová střecha
4. parkování i pro potencionální klienty zajistit na vlastním 

pozemku 

Prodej bude realizován až po kolaudaci stavby, v současné 
době bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
kupní, s podmínkou zahájení výstavby dle schválených 
regulativů nejpozději do 2 let ode dne podpisu smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní a s dokončením výstavby do 5 let ode 
dne podpisu této smlouvy.

Termín výběrového řízení:   30. 5. 2011 v 15.15 hodin
Místo výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.

Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmů 
nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města Klatov 
formou výběrového řízení. Zásady jsou zveřejněny na 
internetových stránkách města Klatovy:  

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 16. 5. 2011 odbor rozvoje města MěÚ.
Bližší informace o nabídce nemovitostí poskytuje odbor 
rozvoje města MěÚ Klatovy, Ing. Kudrnková, 
tel. 376 347 221, e-mail: 

Mgr. Rudolf  Salvetr
starosta města Klatovy

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

pozemky určené k zástavbě
ve Voříškově ulici

pozemky stp. č. 835, stp. č. 850 a stp. č. 314/1 
2

o celkové výměře 587 m  v k. ú. Klatovy

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

2Vyvolávací cena: 1.260 Kč/m

PRODEJ

PRODEJ
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Vážení spoluobčané,

po delší odmlce zavítá do 
Klatov opět prezident repub-
liky Václav Klaus. Návštěva 
našeho města bude součástí 
jeho pracovního programu 
v Plzeňském kraji. 

Pan prezident přijede ke 
klatovské radnici v úterý 

14. června v 8.30 hod. Po 
slavnostním přivítání pro-
běhne krátká diskuze se 
zastupiteli a již v 9.00 hod. 
bude následovat setkání 
s Klatovany v areálu Střední 
zemědělské a potravinářské 
školy. Zde také pan prezident 
symbolickým přestřižením 
pásky zahájí provoz nového 
střediska odborného výcviku 
potravinářských oborů. Ná-
sledovat pak bude beseda se 
studenty místních středních 
škol. Právě na tato setkání 
klade Václav Klaus velký 
důraz a nastupující generace 
tak dostává velkou šanci 
konfrontovat své názory 
„naostro“, přímo s hlavou 
státu. 

Okolo půl jedenácté pan 
prezident odcestuje na Šuma-
vu, kde se přímo v terénu 
seznámí s dopady, jež způ-

sobily formy hospodaření 
prosazované zastánci bezzása-
hovosti a ponechání Šumavy 
čistě přírodnímu vývoji zcela 
bez ohledu na ty, co zde žijí 
a žít chtějí i nadále. Vzhledem 
k tomu, že značná část návš-
těvníků horské oblasti zavítá 
během svého pobytu i do 
Klatov, nemůžeme být k další-
mu vývoji v ní a k omezování 
podmínek pro rozvoj turistiky 
lhostejní.  

Vážení Klatované, 
velmi si považuji, že pan 

prezident při přípravě cesty 
Plzeňským krajem Klatovy 
neopomněl. Umožní-li vám to 
pracovní povinnosti a časové 
možnosti, budu rád, přiví-
táme-li jej společně.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý   7. 6. 2011

Úterý 21. 6. 2011

Prezidentská návštěvaPrezidentská návštěva
Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  28. 6. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Na okrajNa okraj
… zastupitelé na svém 

květnovém zasedání schválili 
radními předložené znění vy-
hlášek omezující „hazard“ 
především v centru města 
a též omezení provozní doby 
barů a restauračních zařízení. 
Reagovali jsme tím nejen na 
další žádosti o otevření no-
vých heren, ale i pravidelné 
stížnosti na rušení nočního 
klidu ze strany obyvatel 
města. Nutno podotknout, že 
často velmi oprávněné. 

Již při přípravě a předklá-
dání výše zmíněných vyhlá-
šek jsem byl upozorněn na to, 
že podporuji omezování svo-

body podnikání a připravuji 
tím zároveň městskou kasu 
o výtěžek z hazardních her. 
Ano, není malý, ročně přesa-
huje 4 miliony korun. A ome-
zení, nemám je rád, jsou 
nadbytečná, pokud…. Přesto 
za rozhodnutím zastupitelů 
pevně stojím. Na druhé misce 
vah totiž leží absolutní neto-
lerance a neúcta, se kterou 
oznamují „bavící se“ své pře-
suny mezi podniky (či návraty 
domů) spícím a do práce 
odcházejícím spoluobčanům. 
Následky bujné zábavy v uli-
cích spojené s náklady na je-
jich úklid a opravy „výnosy“ 

rozhodně nepokryjí. 
Při debatě o těchto vy-

hláškách trochu zapadlo 
schválení snížení místních 
poplatků pro prodejce vlast-
ních výrobků a výpěstků. 
Spolu se zrušením poplatků 
za reklamní poutače na chod-
nících (tzv. „áčka“) a rozhod-
nutím nezvyšovat ani o inflaci 
nájmy v městských nebyto-
vých prostorách je to další 
krok, kterým chceme alespoň 
trochu ulevit místním živnost-
níkům a podnikatelům.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vybráno z obsahu:

Omezení heren v Klatovech
str. 2

Poznámky místo grafů
str. 2 a 3

Komplexní pozemková 
úprava - Klatovy, Luby

str. 3

Komunikace v květnu
str. 4

Poděkování občanům
- osadní výbor Luby informuje

str. 5

Investiční akce města
str. 5

Rozšíření linek MHD
-sídliště Domažlické předměstí
- Procházkova ulice

str. 5

str. 6

Anketa o nejlepší provozovnu 
roku 2011 o ceny

str. 7

Koncerty
pozvánka

str. 7

Průmyslová zóna Pod Borem
nabídka pozemků

str. 8

Fond rozvoje bydlení
XXXIV. kolo řízení 
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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města v květ-

nu schválilo, na základě jedno-
myslného doporučení rady 
města, omezení heren v Kla-
tovech tak, že hrací přístroje 
nesmějí být umístěny ve stomet-
rové vzdálenosti od budov škol, 
církví, zdravotnických a sociál-
ních zařízeních a budov státní 
správy. Praktický důsledek bude 
ten, že v historickém středu 
města, tedy uvnitř hradeb, nebu-
dou herny žádné. Tuto regulaci, 

včetně stanovení stometrové 
vzdálenosti, umožňuje obcím 
zákon o loteriích a hazardních 
hrách. 

Město však respektuje již 
existující povolení hracích auto-
matů, ať mechanických nebo 
videoterminálů, která doběh-
nou. V současné době jich je 
více než 300 a jak budou dobí-
hat povolení, bude jejich počet 
klesat. Příští rok na 260, další 
rok 210 a tak dále, až v roce 
2019 jich bude na dnešních 
místech 32. Nová povolení se 
budou vydávat pouze mimo 
zmíněné, 100 m vzdáleností 
vymezené, území.

Ruku v ruce s touto úpravou 
zastupitelstvo města zároveň 
doplnilo dosavadní městskou 
vyhlášku proti rušení klidu 
a veřejného pořádku ve městě 
o ustanovení, které omezuje 
provozní dobu barů, restaurací, 
diskoték a podobných zařízení 
ve všední den od 8.00 do 24.00 
hodin, v pátek a v sobotu či ve 

Omezení heren v Klatovech
svátky do 03.00 hod, o klatov-
ské pouti a na Silvestra bez 
omezení. Regulace se netýká 
příměstských částí Klatov.

Tento krok je opřen o nová 
rozhodnutí Ústavního soudu. 
Ten, na základě stoupajícího 
tlaku obcí, dožadujících se mož-
nosti regulace veřejného pořád-
ku na svém území, na konci 
loňského roku a poté znovu na 
začátku letošního roku, změnil 
svůj dosavadní negativní 
přístup. Každá obec je  napříště 
oprávněna regulovat provozní 
dobu takovýchto zařízení svojí 
obecně závaznou vyhláškou.

Během krátké doby se 
objevily některé zavádějící 
interpretace těchto vyhlášek. 
Podle jedné z nich bude touto 
regulací zrušeno občerstvení 
v noci na nonstop čerpacích 
stanicích, podle jiné nebude 
smět otevřít před 8. hodinou 
ranní bufet, nabízející v denním 
provozu polévku a občerstvení.  
Stručně řečeno, extrémní vý-

klad není výkladem korektním.  
Vyhlášky míří proti zdrojům 
rušení nočního klidu, veřejného 
pořádku a proti škodlivým 
vlivům heren. Nedotknou se 
tedy provozů, zmíněných výše, 
ani  jejich provozních dob.
Vyhlášky nabývají účinnosti 
dnem 1. 7. 2011.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Vážení čtenáři!
V minulých Zpravodajích 

jsem Vás zahrnoval čísly a gra-
fy, veskrze se týkaly rozpočtu 
našeho města. Dovolte mi dnes 
změnit téma a oslovit Vás s ně-
kolika poznámkami:

Oslavy konce II. světové 
války, které v Klatovech a na 
Klatovsku vrcholí 5. května, 
byly nejen příležitostí připome-
nout si dobu, která zdevasto-
vala a rozdělila Evropu a svět, 
a uctít ty, kteří bojovali za svo-
bodu a podstatu své existence. 
Byly příležitostí zamyslet se 
nad námi samými. Vzpomínky 

začaly na Zhůří, kde na samém 
konci války zemřeli američtí 
vojáci, pokračovaly na hřbito-
vech v Klatovech a Lubech, na 
letišti, u památníku Pod Valy, 
před klatovskou radnicí i ve 
foyer radnice samé. Potěšitelné 
je, že kromě představitelů 
města Klatov, amerického vel-
vyslanectví, měst a politických 
stran, se vzpomínek zúčastňují 
např. i zástupci Konfederace 
politických vězňů, Sokola a 
četní občané. Akce tak nejsou 
jen nutnou „oficialitou“. Ač si 
to dnes mnohdy nechceme při-
pustit, historie a činy konkrét-
ních lidí nás neustále mají co 
učit. Měli bychom i my odvahu 
postavit se zlu? Dokázali by-
chom odlišit, co ještě můžeme 
a musíme unést a co už je za 
onou pověstnou hranicí, kdy se 
člověk musí vzepřít ? Dokázali 
to naši předkové ? V průběhu 
dne pan starosta Salvetr před-
nesl dva velmi zajímavé pro-
jevy. Je jen škoda, že žádnou 
z myšlenek, které v nich za-
zněly, nezachytil místní tisk.

Vývoj tzv. sdílených daní, 
které jsou významnou složkou 
příjmů městského rozpočtu, je 
zatím překvapením. Podle 

prognózy ministerstva financí, 
které se přidržela většina měst 
při sestavení svého rozpočtu, 
mají tyto daně v letošním roce 
přinést do rozpočtů měst a obcí 
více než v roce minulém. Např. 
klatovský rozpočet počítá 
s částkou 197,5 mil. Kč oproti 
185,6 mil. Kč v minulém roce. 
Ke konci dubna jsme však 
z titulu sdílených daní obdrželi 
pouze 60,4 mil. Kč oproti 61,8 
mil. Kč v loňském roce a květ-
nové tranše zatím nenasvědčují 
tomu, že by se situace měnila.  
Budeme muset obezřetně vývoj 
sledovat a případně na něj včas 
reagovat. Vývoj sdílených daní 
nám trochu kazí radost z toho, 
že jsme obdrželi doúčtování 
dotací z akce „Klatovy – čisté 
město“. Obdržená platba záro-
veň znamená, že všechny kon-
troly její administrace proběhly 
a že neshledaly žádných nedos-
tatků. Sluší se poděkovat, a rád 
tak činím, všem, kteří se na akci 
a jejím „zúřadování“ podíleli.

Zlatý fond. Po poradě ve 
vedení města a po doporučení 
Radou města jsem měl tu čest 
předložit zastupitelstvu návrh 
na zřízení nového tzv. Zlatého 
fondu. Z něj budou podporo-

vány významné společenské, 
sportovní, kulturní a spolkové 
akce a počiny trvalého charak-
teru, na nichž se město Klatovy 
bude podílet. Součástí budou 
i záštity a standarty starosty 
a místostarostů do celkové výše 
max. 200 tis. Kč za rok. Fond 
bude součástí rozpočtu města 
a bude rozlišen rozpočtovou 
skladbou. Zdrojem jeho tvorby 
budou zejména příjmy z majet-
ku města tj. úroky, podíly na 
zisku a dividendy, kursové zis-
ky, mimořádné příjmy, ale pří-
padně i příděly z rozpočtu 
města. Zastupitelé velkou větši-
nou zřízení fondu schválili. 
Můžeme se těšit na to, že po 
určité konkretizaci jeho pravi-
del (a smlouvy o spolupráci, jež 
bude právním základem pří-
spěvku z fondu), podpoříme 
jeho prostřednictvím první akce 
a počiny. Zlatý fond nebude 
konkurovat fondu dotací, který 
má město zřízený. Ten, jak 
název napovídá, je určen pro 
dotace ( a granty), které město 
poskytuje – viz stránky úřadu 
města na

Hlasování na radě. V ne-
dávné době jsem měl rozhovor 

 www.klatovy.cz
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Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku

obchodní veřejnou soutěž
na budoucí darování nemovitosti - pozemku č.  4249  v obci a kat. území 

Klatovy pro účely umístění Stavby parkovacího domu

1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:  
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost, 

2pozemek o celkové výměře 1048 m  navrhovateli, který podá nejvhodnější 
nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby 
parkovacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího 
domu u KD Družba“ (dále jen „Stavba“), vypracovaného firmou 
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., zast. Ing. arch. Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže vyhlašovatel 
dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. Na základě výsledků bude 
vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným navrhovatelem bude po 
rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji nemovitostí vybranému 
navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu. 
Uzavírka nabídek: 30. červen 2011, 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) 

2. Kontaktní osoby k poskytování informací k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 
Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, 
tel. 376 347 217, e-mail: .

3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách města 
Klatovy:  / složka Městský úřad Klatovy / složka Prodeje, 
pronájmy, dražby, soutěže  –  Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo 
osobně vydány bez poplatku zájemcům o účast na základě žádosti, podané 
písemně poštou, faxem či e-mailem.

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

ssejpkova@mukt.cz

www.klatovy.cz
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Město Klatovy se snažilo v uplynulých letech řešit problematiku 
zastavěné části obce Luby (u mateřské školy), které bývá pravidelně 
zaplavováno přívalovými srážkami z extravilánových zem. ploch. 

Původně bylo navrženo umístění malého otevřeného příkopu nad 
stávající zástavbou s vyústěním do stávající kanalizace v části Luby 
(u mateřské školy) nebo výstavba velkokapacitního vrstevnicového 
extravilánového příkopu s vyústěním v lokalitě za pilou do suchého 
poldru a následně Drnového potoka. Ani s jedním tímto opatřením 
vlastníci dotčených pozemků  nesouhlasili. 

Z uvedených důvodů se městu jevilo jako nejvhodnější koncepční 
řešení provedení komplexní pozemkové úpravy s cílem vytvořit 
veřejné koridory pro realizaci protipovodňových opatření při 
současném splnění požadavků majitelů dotčených pozemků.

Město na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne 11. 9. 2007 
požádalo o provedení KPÚ na části území v k. ú. Klatovy a k. ú. 
Luby–jihozápad místní Pozemkový úřad v Klatovech. Ten žádost 
města přijal a KPÚ ve vymezeném území v roce 2008 zahájil. 

Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) představují 
komplexní řešení zpravidla jednoho celého katastrálního území. Jedná 
se o dlouhodobý, pracovně i finančně nákladný proces, jehož 
zpracovávání a projednávání ať už s vlastníky pozemků či s dotče-
nými orgány trvá několik let. 

Cílem pozemkových úprav je především vlastnické uspořádání 
pozemků, zpřístupnění pozemků, ochrany problémových lokalit, 
odstranění nesouladů mezi evidovaným vlastnictvím půdy v katastru 
nemovitostí a skutečným stavem v terénu, ochrana a zúrodnění 
půdního fondu a v neposlední řadě zajištění podmínek pro zlepšení 
životního prostředí.

Zpracovatelem KPÚ je firma VRV a.s., Praha (Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba). V celém procesu byly postupně zjišťovány 
a stanoveny hranice obvodu pozemkové úpravy, navržen plán 
společných zařízení (cesty, průlehy) a nové uspořádání pozemků 
(scelení, zpřístupnění, výměra, bonita) tak, aby jej všichni vlastníci 
odsouhlasili. Plán společných zařízení byl navržen tak, aby všechny 
cesty byly na obecních pozemcích. Z důvodu malé kapacity výměry 
obecních pozemků musely být další opatření (průlehy) umístěny na 
soukromých pozemcích. Město je připraveno všem vlastníkům 
pozemků, dotčených stavbou průlehu nabídnout správu a údržbu 
v případě, že na nich nikdo nehospodaří.

V současné době je dokončeno projednání úprav s vlastníky 
pozemků, což je skutečně nejnáročnější část celého procesu. 

Probíhá zpracování prováděcího projektu na společná zařízení 
(cesty, průlehy) s termínem dokončení 07/2011. Město na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva města pak určí realizaci jednotlivých staveb 
protipovodňových opatření podle jejich důležitosti a nutnosti. 
Finanční prostředky na realizaci těchto staveb poskytuje případně stát 
opět prostřednictvím Pozemkového úřadu. 

Souběžně probíhá zpracování digitální katastrální mapy 
s termínem dokončení v měsíci cca 09/2011. Po zpracování nové 
mapy vydá Pozemkový úřad Rozhodnutí, na jehož podkladě zapíše 
Katastrální úřad nové pozemky na příslušné listy vlastnictví.  

V současné době byli vlastníci obesláni s nabídkou vytyčení 
hranic nově umístěných pozemků, které hradí stát a uskuteční se 
v měsíci cca 10/2011. Vlastníci tak mají možnost vidět skutečné 
hranice svých nových pozemků v terénu. 

Za administraci celého procesu KPÚ patří dík pracovníkům 
Pozemkového úřadu v Klatovech. Poděkování zároveň náleží všem 
vlastníkům dotčených nemovitostí v řešeném území a nájemcům ze-
mědělské půdy, bez jejichž ochoty spolupracovat, pochopení a vstříc-
nosti by nebylo možné tento rozsáhlý proces dokončit. 

Bližší informace k problematice KPÚ Luby poskytnou zájemcům 
pracovnice odboru rozvoje města.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí Odboru rozvoje města

Komplexní pozemková úprava v k. ú. 

Klatovy část a k. ú. Luby - Jihozápad

s jedním Klatovanem, který mi 
sdělil následující myšlenku: 
„Jednání zastupitelstva je ve-
řejné, a to, jak zde kdo hlasuje 
(nedojde-li k tajnému hlasování) 
je viditelné. Jednání a hlasování 
Rady města je „tajemstvím“. 
Neřekl bych. Jednak od března 
2011 je možné na webových 
stránkách města najít usnesení 
z jednání Rady města, jednak 
i členové Rady města poté jako 
zastupitelé hlasují veřejně na 
jednání zastupitelstva. Bylo by 
neobvyklé jednou hlasovat tak, 
podruhé onak. Pamatuji-li si 
dobře, v současné sestavě Rady 
se tak ještě nestalo. Naopak 
mohu říci aniž bych prozradil 
nějaké „tajemství“ že jednání 
Rady města, kterých jsem se 
zúčastnil, byla věcná, jasná, 
zpravidla velmi dobře připrave-
ná. K jejich hladkému chodu 
přispělo konsenzuální, ale i roz-
hodné řízení, které praktikuje 
starosta, jenž jednání vede 
a nesporně i to, že úvodní slova 
k tématům i příspěvky jsou ve 
stejném duchu – věcné, praktic-
ké, neprovozuje se tu „povídání 
pro povídání.“ 

Díky tomuto přístupu jsme 
mohli drtivou většinu doposud 

 – 
 – 

projednaných a přijatých pro-
jektů, vyhlášek, opatření a roz-
hodnutí přijmout jednomyslně. 
Stejně tak jsme o nich mohli 
hlasovat na zastupitelstvu. Ať už 
se to týkalo rozpočtu, úpravy 
přístupu města k veřejným 
zakázkám, v nedávné době 
omezení „hazardu“, či rozho-
dování o tom, jaké projekty dál 
podpořit k realizaci či přípravě 
jejich realizace (např. školní 
hřiště, zateplení domů, sběrný 
dvůr v areálu Taroka, parky, 
opravy ulic a chodníků, opravy 
okrouhlic, projektové doku-
mentace refektáře jezuitské 
koleje, kde má vzniknout dů-
stojné zázemí Klubu klatov-
ských seniorů…). Proč to zmi-
ňuji? Protože máme za sebou 
první půl rok nového volebního 
období a protože ona snaha 
„využít osobních rozdílností pro 
jednotu pro Klatovy“ je nadějí a 
nadechnutím se pro věci příští. 
Nechť evropské „UNITED IN 
DIVERSITY“ (Jednota v roz-
manitosti) platí i v Klatovech, 
a to na všech úrovních, nejen 
v „komunální politice.“ 

Ing. Václav Chroust
místostarosta

dokončení ze strany 2
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Okružní křižovatka u parku – ve spolupráci s ŘSD proběhla 
výstavba okružní křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě u parku, 
přeložka plynovodu, vodovodu, úprava chodníků, VO, přechodů 
pro chodce a míst pro přecházení. Je dokončen povrch vozovek 
i chodníků a probíhá zkušební provoz. 

Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného chodní-
ku podél silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek, úprava 
křižovatky na Kal a Husín, úprava cesty za požární zbrojnicí. 
Zároveň Správa a údržba silnic Klatovy obnovila povrch části 
vozovky silnice III. třídy směrem na Tupadly od křižovatky na 
Kal po konec obce. Je dokončen chodník ze zámkové dlažby 
v rámci této stavby i chodník opravený v rámci údržby. 
Povrch vozovky v rozsahu délky nového chodníku, tj. od 
křižovatky na Kal směrem na Klatovy, bude proveden v celé 
šíři až po vybudování nového mostu přes řeku Úhlavu.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severo-
západní obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - 
dne 1. 3. 2011 byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 
2011 budou provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, demolice stávajícího inun-
dačního mostu v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba 
mostu přes Drnový potok, výstavba mostu přes Tupadelský po-
tok, výstavba dvou okružních křižovatek na začátku a na konci 
uzavřeného úseku silnice III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky 
inženýrských sítí a zemní práce obchvatové komunikace, které 
nezasáhnou do zásadního omezení dopravy po přilehlých 
komunikacích.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov v úseku od plaveckého bazénu po 
vjezd k MO Rybáři Klatovy v době od 1. 3. do 31. 12. 2011. 
Objízdná trasa je vyznačena v terénu přes obec Kal. 
Provoz linky autobusové dopravy č. 432101 je dočasně zastaven. 
Náhradní dopravu pro cestující z Tajanova, Kalu a Beňov zajistí 
linky č. 432100 podle objížďkového jízdního řádu. V obci 
Tajanov jsou zastávky přemístěny na komunikaci směr Kal 
a označeny mobilním označníkem.
Cestujícím ze spoje č. 4 linky 432100 je umožněn bezplatný 
přestup na linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje 
s aktuálním datem na spoj :
- spoj č. 15 linky 436001 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,
   náměstí Míru, Luby,
- spoje č. 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky,
   náměstí Míru, u Gymnázia a Plánické sídliště,
- spoj č. 7 linky 436004 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,
   u Gymnázia a Plánické sídliště.
Důležité upozornění pro občany Tajanova :
V době od 28. 6. 2011 cca po dobu 10 dnů bude pro pěší 
uzavřena z důvodu pokládky nosníků na mostě stávající 
cesta k lávce. Po tuto dobu bude vyznačena obslužná cesta 
vedoucí přes louky. 

Výstavba cyklostezky Pod Borem dne 1. 4. 2011 byla zahá-
jena výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél páteřní silnice Pod 
Borem v úseku od okružní křižovatky v průmyslové zóně po 
vjezd k přečerpávací stanici pod obcí Štěpánovice. 

 – 

Informace o prováděných pracích

na komunikacích a souvisejících
objízdných trasách v měsíci červnu 2011

Termín dokončení díla do 30. 6. 2011. Stavba probíhá za 
plného provozu s částečným omezením dopravy.

Oprava povrchu chodníku v části Podhůrecké ulice – od 2. 5. 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku části ulice 
Podhůrecké v úseku mezi Voříškovou a Máchovou vlevo. Chod-
ník bude postupně uzavírán. Přístup k sousedním nemo-
vitostem bude zabezpečen. Termín dokončení do 17. 6. 2011.

Oprava povrchu chodníku v částech Masarykovy ulice – od 
2. 5. zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku části 
Masarykovy ulice v úseku mezi Wolkerovou a Vaňkovou vpravo 
včetně výměny sloupů VO, v úseku mezi Bezručovou a Vaňko-
vou vlevo, v úseku mezi Dukelskou a Revoluční vlevo včetně 
bočního vjezdu k budově Okresního soudu a části Wolkerovy 
ulice podél hotelu Centrál. Chodník bude postupně uzavírán. 
Přístup k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Termín dokončení do 30. 6. 2011.

Oprava povrchu chodníku v části Tolstého ulice – od 1. 6. 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku části Tolstého 
ulice v úseku mezi Macharovou a Podhůreckou vlevo. Chodník 
bude postupně uzavírán. Přístup k sousedním nemovitostem 
bude zabezpečen. Termín dokončení do 30. 6. 2011.

Oprava povrchu chodníku v části Máchovy ulice – od 1. 6. 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku v části Má-
chovy ulice v úseku mezi Macharovou a Podhůreckou vpravo.
Chodník bude postupně uzavírán. Přístup k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.
Termín dokončení do 30. 6. 2011.

Oprava povrchu chodníku v části Kollárovy ulice – od 1. 6. 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu části Kollárovy ulice 
v úseku mezi nábřežím Kpt. Nálepky a Masarykovou ulicí vlevo 
(před výpočetkou). Chodník bude postupně uzavírán. Přístup 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Termín dokončení do 30. 6. 2011.

Úprava odvodnění části parku u okrouhlice ve Vrchlického 
sadech – zřízení dvou vpustí na odvedení povrchové vody ve 
směru k Plánické ulici. Přístup pěších bude částečně omezen. 
Termín dokončení do 30. 6. 2011.

Oprava povrchu místní komunikace k letišti Chaloupky – 
oprava výtluků s následným udržovacím dvojnásobným pene-
tračním nátěrem na komunikaci od křižovatky se silnící na 
Ostřetice po letiště Chaloupky. Částečná uzavírka komuni-
kace. Termín provedení do 30. 6. 2011.

Oprava cesty v Habarticích – oprava povrchu komunikace 
z frézované drti v rámci údržby. Uzavírka cesty při provádění 
prací. Termín dokončení do 30. 6. 2011.

Technické služby města Klatov budou provádět průběžnou drob-
nou opravu poškozených komunikací po zimě.

vedoucí HO MěÚ Klatovy
František Kocfelda

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Víme, že od voleb do osadního výboru uplynuly již téměř 
2 měsíce, přesto nám dovolte, abychom poděkovali všem, kteří 
přišli volit a kteří podpořili nově zvolené kandidáty do osadního 
výboru v Lubech.  

Stojíme na začátku nového volebního období a stojí před námi 
řada výzev a rozběhnutých projektů, jejichž společným cílem je 
zlepšení bezpečnosti, ochrany majetku a zvýšení kvality každo-
denního života. 

Přeji nám všem, ať se daří naplňovat řešení těchto témat 
a problémů s nimi spojených. Chceme svou dobrovolnou prací 
pokračovat v započaté práci, která nás již v uplynulých letech stála 
mnoho času a úsilí. Rádi bychom v tomto volebním období dotáhli 
do konce většinu započatých projektů, uvedených v požadavcích 
osadního výboru Luby na rok 2011. Zároveň chceme být vašimi 
partnery a nezklamat důvěru v nás vloženou. 

Členové OV Luby
Havlovic Ivan, Kalaš Karel, Pikhart Kamil, Bečka Pavel, Hrach 

Milan, Nadymáček Vlastimil, Kuneš Milan

Schůze OV Luby se koná každý první čtvrtek v měsíci od 
19.00 hod. v klubovně na hřišti v Lubech. Nejbližší schůze je 
tedy plánována na 7. července 2011. Případná změna termínu 
konání bude oznámena. Máte-li požadavky na OV Luby nebo 
potřebujete-li ve spolupráci s námi vyřešit nějaký problém 
v Lubech, kontaktujte předsedu či další členy OV Luby. Rovněž je 
možné přijít na schůzi osadního výboru v uvedených termínech 
(po předchozím telefonickém či osobním objednání).

Pozvánka na veřejnou schůzi v Lubech

Osadní výbor Luby zve všechny občany Lub na veřejnou schůzi, 
která se bude konat v pondělí 20. 6. 2011 v 19 hodin v jídelně 

řeznictví p. Jaromíra Klouda v Lubech čp. 71. 

Poděkování našim spoluobčanům

Sobětice – napojení na skupinový vodovod – stavba byla zahájena 
v říjnu 2010. Dodavatelem je firma Šumavské vodovody 
a kanalizace a.s. Klatovy za cenu 6 080 tis. Kč. Na akci má město 
Klatovy přislíbenu dotaci z OPŽP ve výši 3 044 tis. Kč. Termín 
ukončení díla je do 30. 6. 2011. 

Oprava krovu a obnova střešního pláště, Klatovy, Václavská ul. 
čp. 122/I. – stavba byla zahájena v dubnu 2011. Jedná se o výměnu 
střešní krytiny, oprava krovu, nátěr klempířských prvků, výměna 
hromosvodu. Stavbu bude na základě výběrového řízení provádět 
firma Domažlická stavební s.r.o. Domažlice, termín dokončení 30. 
6. 2011. Celkové náklady činí 2 363 tis. Kč vč. DPH.

Demolice komína kotelny nábřeží Kpt. Nálepky, Klatovy edná 
se o odstranění komína přilehlého ke štítové zdi objektu čp. 470 
a 471/II. Termín realizace 15. 4. – 30. 5. 2011. Dodavatelem stavby 
je na základě veřejné zakázky malého rozsahu firma Transmix beton 
s.r.o. Klatovy. Celkové náklady činí 599 tis. Kč vč. DPH.

Klatovy – Máchova ulice, výměna vodovodu – Město Klatovy, 
jako investor stavby bude v termínu od 20. 6. 2011 do 29. 7. 2011 
realizovat akci: „Klatovy – Máchova ulice, výměna vodovodu“. 
Stavba vyvolá částečnou uzavírku místní komunikace v ulici 
Máchova, Podhůrecká a Družstevní. Cílem akce je výměna 
vodovodu, vodovodních přípojek a oprava kanalizačních šachet. 
V současné době probíhá výběr dodavatele stavby.

Sportovní areál ZŠ Čapkova ul. Klatovy Areál se skládá 
z víceúčelového hřiště 26 x 46 m s umělým povrchem, běžecké 
rovinky s umělým povrchem, sektor skok do dálky, skok do výšky, 
vrh koulí. Součástí je i dětský koutek.
V současné době probíhají demoliční práce bývalých kasárenských 
objektů s předpokladem dokončení květen 2011. Poté budou 
zahájeny práce na výstavbě sportoviště. Dokončení – srpen 2011. 
Dodavatelem stavby je firma Lesní stavby s.r.o. Nýrsko, cena díla 
8 400 tis. Kč vč. DPH z toho dotace 3 850 tis. Kč.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí Odboru rozvoje města

– j

Okrouhlá bašta u čp. 15 (letní kino) Klatovy – na baště bude pro-
vedena výměna střešní krytiny – štípaný dřevěný šindel. Termín rea-
lizace od 15. 5. – 15. 8. 2011, zhotovitelem je Ing. Spěváček, Týnec 
56. Na opravu střechy byla přidělena dotace Ministerstva kultury 
ČR ve výši 150 tis. Kč, oprava celkem činí 330 855 Kč vč. DPH. 

Věž ve Vrchlického sadech, Klatovy – na věži bude provedena 
výměna střešní krytiny – štípaný dřevěný šindel. Termín realizace 
od 15. 8. – 15. 10. 2011, zhotovitelem je Ing. Spěváček, Týnec 56. 
Na opravu střechy byla přidělena dotace Ministerstva kultury ČR ve 
výši 150 tis. Kč, oprava celkem činí 358 659 Kč vč. DPH. 

 – 

Informace o probíhajících 

investičních akcích města Klatovy

Kontakty na členy Osadního výboru Luby 

Kalaš Karel

Havlovic Ivan

Pikhart Kamil

Bečka Pavel

Hrach Milan

Nadymáček Vlastimil

Kuneš Milan

736 472 868, prodejna@kla.vrabecavrabec.cz

376 310 903, 725 377 737, pigikam@seznam.cz

723 235 363, becka.p@email.cz

724 084 067, nadymacek.vlastimil@seznam.cz

606 462 592, cockove@seznam.cz

721 458 285, milkunes@tiscali.cz

723 544 536, KalasK@seznam.cz

Rozšíření linky MHD č. 2 do sídliště Domaž-

lické předměstí a do Procházkovy ulice
Na základě požadavku občanů bydlících na Domažlickém před-

městí rozhodla Rada města Klatov o zavedení a zajištění dopravní 
obslužnosti pěti spojů linky č. 2 do této lokality. Autobusy MHD 
projedou od vlakového nádraží křižovatkou u restaurace Klatovský 
dvůr rovně ulicí Mánesovou, doprava Karafiátovou, doleva Milady 
Horákové, doleva Zahradní, kde bude umístěna autobusová zastávka, 
doleva Mánesovou, doprava Domažlickou a dále po stávající trase. Ve 
směru od vlakového nádraží budou do sídliště zajíždět spoje č. 9 
v 7.24 hod., č. 17 v 9.52 hod. a č. 25 ve 14.02 hodin, ve směru od 
náměstí na nádraží budou do sídliště zajíždět spoje č. 16 v 10.33 hod. 
a č. 26 v 15.26hod.

Stejně tak bylo rozhodnuto na základě poptávky občanů o zajiš-
tění obslužnosti pěti spojů linky č. 2 Procházkovou ulicí v sídlišti Na 
Rozvoji. Autobusy projedou Procházkovou ulicí ve směru od Plá-
nické přes Gorkého na Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňskou přes 
okružní křižovatku Tyršovou, Domažlickou a dále po stávající trase. 
Jedná se o spoje č. 8 v 6.00 hod., č.12 v 8.26 hod., č. 24 v 14.28 hod., 
č. 42 v 15.57 hod. a č. 30 v 16.42 hod. Zastávka bude umístěna zhruba 
v jedné třetině Procházkovy ulice ve směru od Plánické vpravo. 
Cestujícím do Procházkovy ulice bude zajištěna tzv. tarifní návaznost 
jízdenek, to tzn. že jízdenky zakoupené do Plánické ulice, budou 
platit až do ulice Procházkovy.

Byl odsouhlasen zkušební provoz v době od 1. 6. do 31. 10. 2011, 
a to pouze v pracovních dnech. Převážná část spojů MHD navazuje na 
odjezdy a příjezdy vlaků na vlakovém nádraží. Rozšířené linky však 
nemohou z časových důvodů navazovat na tyto vlakové spoje.

Na zastávkách budou umístěny provizorní označníky. Následně 
začátkem měsíce listopadu bude provedeno vyhodnocení a Rada 
města rozhodne o tom, zda bude provoz pokračovat i nadále. V tom 
případě dojde ke stavebním úpravám včetně osazení dopravního 
značení zastávek.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Město Klatovy vypsalo dne 12. 5. 2011 další, v pořadí již 
XXXIV. 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 vy-

budována 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 žádosti musí být vy-
plněny 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 spolu-
vlastníků 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. 

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. 
376 347 248 nebo na hospodářském odboru - pan František 
Kocfelda, tel. 376 347 234. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Uzavírka podání žádostí  XXXIV.  kola je 12. 8. 2011.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v polovině měsíce 
září 2011.

V letošním roce proběhla již dvě kola výběrového řízení. 
Celkem 7 zájemcům byly poskytnuty půjčky v celkové výši 
1 000 000 Kč.

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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Anketa o nejlepší 

provozovnu roku 2011
Město Klatovy vypsalo anketu, z níž vzejde veřejností 

nejlépe hodnocená provozovna v oborech: obchod, ostatní 
služby, výroba, restaurační zařízení. Anketa byla slavnostně 
vyhlášena a zahájena v sobotu dne 14. května 2011 na klatov-
ském náměstí při příležitosti zahájení turistické sezony, 
ukončena bude dne 20. 12. 2011 rovněž na klatovském náměstí 
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.  

Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města 
a v tisku mezi Vánoci a Novým rokem, vyhlášení vítězové budou 
přijati vedením města na klatovské radnici první pracovní den po 
Novém roce.

Anketa je vypsána za následujících podmínek:

Kdo může hlasovat?
- hlasovat může široká veřejnost, trvalé bydliště nerozhoduje

Způsob hlasování
- vyplnění anketního lístku na webových stránkách města nebo 

formou hlasovacích lístků v papírové podobě
- anketní lístek bude uveřejňován v každém čísle Klatovského 

zpravodaje, po vyplnění jej odevzdejte do informačního centra 
Městského úřadu v Klatovech, uzávěrka ankety bude v prosinci 
Způsob vyhodnocení

- vítězem bude provozovna s nejvyšším počtem obdržených hlasů 
v každé kategorii

- každý vyplněný lístek bude slosován, vylosovaní respondenti 
převezmou ceny při přijetí vítězů na radnici

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2011 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2011 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Čtvrteční večer 26. května  byl opět věnován příznivcům 
umění a našemu Mezinárodnímu festivalu komorní hudby. 
V Arciděkanském kostele Narození Panny Marie zaznělo 
souborné provedení trií od J. Haydna a K. Stamice. Skladby 
v podání Mozartensemblu z Vídně a jejich hosta Jana Ostrého 
sklidily velké ovace přítomného publika.

Perličkou programu bylo provedení kuriózní skladby Echo 
od J. Haydna v dobové úpravě pro dvě flétny. Preludující 
flétnisté stáli v chrámové lodi každý v jiném rohu kostela 
a publikum tak mohlo vnímat tento Haydnův originální žert.

Překrásný zážitek si jistě v brzké době zopakujeme při 
dalších koncertech festivalu.

Pozvánka na další nejbližší koncerty města Klatov:

17. 6. 2011 Kvarteto Martinů 
24. 6. 2011 Beňa & Ptaszek 
  8. 7. 2011 Duo Dubnička 

    + Lahoda 
15. 7. 2011 Jaroslav Svěcený

Jezuitský kostel P. Marie a sv. Ignáce:  30. 6. 2011, 
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Hudební pátky v renesančním dvorku:  

3. koncert 12. ročníku Mezinárodního festivalu komorní 
hudby Klatovy 2011: 

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ

Druhý koncert 12. ročníku 
Mezinárodního festivalu 

komorní hudby 
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V průmyslové zóně Pod Borem jsou 
v současné době následující volné pozemky:

Volné pozemky (celkem 7)

1) p.č. 4205  – 16891 m
2) p.č. 4204  – 36042 m  
3) p.č. 4179  –   5056 m  7
4) p.č. 4181  –   3149 m  
5) p.č. 4182  – 10015 m  

Pozemky jsou kompletně zasíťované (kanalizace, 
voda, elektro, plyn), zpřístupněné z obslužných 
komunikací

Prodej uskutečněn na základě schválených podmínek:

2- kupní cena činí: 320 Kč/m ,

- platební podmínky: úhrada zálohy ve výši 1/3 z celkové 
kupní ceny při podpisu Smlouvy o bud. smlouvě kupní, 
zbývající část před podpisem vlastní kupní smlouvy,
- převod pozemku do vlastnictví: po kolaudaci objektu 
k podnikání, současně nejpozději do 3 let od podpisu 
Smlouvy o bud. smlouvě kupní.

Bližší informace podají pracovnice odboru rozvoje 
města: 
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru, tel. 376 347 247, 
e-mail: ,
Bc. Olga Osangová, pracovnice odboru, tel. 376 347 303, 
e-mail: .

2 2 6) p.č. 4178  – 13253 m  
2     
2 2) p.č. 4191/1  –   2640 m
2 2    p.č. 4191/2  –     298 m
2 2    p.č. 4191/3  –     180 m

- přípustné aktivity: lehká výroba,
- forma prodeje: po schválení v Zastupitelstvu města 
formou Smlouvy o bud. smlouvě kupní s podmínkou do 3 let 
od podpisu zahájit na předmětném pozemku podnikatelskou 
činnost, zkolaudovat objekt k podnikání,

dpleskotova@mukt.cz

oosangova@mukt.cz

Průmyslová zóna Pod Borem Klatovy

Poloha volných pozemků je patrná z přiloženého snímku mapy.

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, 
příspěvková organizace

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa 

Požadavky:
odborná způsobilost podle Zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách (§ 110)
zdravotní způsobilost
bezúhonnost 
praxe v oboru výhodou 
organizační schopnosti a samostatnost, zodpovědnost
ochotu učit se novým věcem 
zkušenosti v řídící práci vítány
znalost práce na PC

Platové zařazení:
platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. 
a č. 222/2010 Sb. v platném znění).

Předpokládaný nástup: srpen 2011
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

jméno, adresa bydliště, telefon nebo e-mail adresu 
strukturovaný životopis včetně dosavadní praxe

výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (při po-
dání přihlášky postačí čestné prohlášení uchazeče o bezúhon-
nosti spolu s kopií žádosti o výpis z evidence rejstříku trestů)

Informace o příspěvkové organizaci Městský ústav sociálních 
služeb Klatovy:
Internetová adresa: 

Doručení přihlášky:
Písemná přihláška obsahující všechny náležitosti musí být 
doručena osobně nebo poštou do 20. 6. 2011 (včetně) na adresu: 
Městský ústav sociálních služeb, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy 

Obálku označte „Výběrové řízení SP“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
•

• motivační dopis se stručnou koncepční představou o dalším 
rozvoji sociálních služeb, na které je vypisováno výběrové 
řízení

www.musskt.cz

sociálního pracovníka, 
pověřeného vedením Azylového domu, 
Sociální ubytovny, Domu na půl cesty 

a Noclehárny Klatovy

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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Vážení spoluobčané,

právě začínající prázdninové 
měsíce přivítaly s nadšením 
všechny děti školou povinné. 
Za „okurkovou sezonu“, jak 
rádi toto období nazývají 
novináři, je zcela určitě nepo-
važují. Ostatně, kdy jindy 
mají tolik prostoru a příleži-

tostí k seznámení se s novými 
kamarády a prožití spousty 
dobrodružství, na něž budou 
mnohdy vzpomínat po celý 
život. 

Přiznejme si však, že i my, 
dospělí, máme čas prázdnin 
rádi. Bez ohledu na to, že rea-
lizací svých nápadů nám naši 
potomci dokáží mnohdy při-
pravit pořádně horké chvíle. 
Po dlouhých měsících plných 
shonu a pracovních povin-
ností si většinou dopřejeme 
alespoň pár dovolenkových 
dnů. Každý se je snažíme vyu-
žít dle svých možností a před-
stav k odpočinku a načerpání 
nových sil. Nuda je však 
provázet rozhodně nemá. 

Především s ohledem na to 
připravili pracovníci Měst-
ského kulturního střediska 
a Odboru kultury bohatý pro-
gram, kterým by vám, Klato-

vanům, stejně jako i návš-
těvníkům našeho města, chtěli 
zpříjemnit chvíle volna. Po 
tradičním pouťovém veselí 
spojeném s přehlídkou domá-
cích i zahraničních folklór-
ních souborů budou násle-
dovat další zajímavé akce. 
Většina z nich se odehraje na 
klatovském náměstí, které je 
přirozeným místem pro setká-
vání. Při jejich přípravě nám 
šlo též o širokou rozmanitost 
nabídky, z níž si bude moci 
vybrat každý nehledě na vkus 
či věk.

Vážení Klatované,
velmi bych si přál, aby pro 

vás nachystané kulturní akce 
patřily k vašim nejhezčím 
prázdninovým zážitkům.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  12. 7. 2011

Úterý  16. 8. 2011

Prázdniny bez nudyPrázdniny bez nudy
Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  6. 9. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Prezident navštívil Klatovy - 14. června 2011Prezident navštívil Klatovy - 14. června 2011

Prezident republiky Václav Klaus společně s manželkou Livií v reprezentačních prostorách radnice krátce pohovořil 
se zastupiteli města. Prezidentský pár se na závěr návštěvy radnice podepsal do pamětní knihy. foto: Jiří Tománek

Pietní akt ve Spáleném lese
str. 2

Klatovská pouť 2011
str. 3

Zápisy do kroužků a kurzů 
MěKS Klatovy

str. 4 a 5

str. 6

Koncerty červenec
pozvánka

str. 8

Fond rozvoje bydlení
XXXIV. kolo řízení 

Vybráno z obsahu:
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Dámy a pánové,
stojíme na místě hromadné 

vraždy, naplánované a prove-
dené nacistickou vojenskou 
a politickou mocí, vraždy, je-
jíž pohnutkou byla msta a je-
jímž cílem byla decimace bez-
branného obyvatelstva. Byli 
zde surově povražděni lidé 
z jižních Čech, z Bernartic, 
Písecka, Strakonicka, ale také 
z Horažďovicka, Plánicka 
a Klatov, z Prahy a dalších 
míst. Co pro nás dnes tato 
událost znamená? Je to pouhá 
historická epizoda, na kterou 
sedá prach, epizoda, kterou si 
ze zdvořilosti připomínáme, 
nebo má tato událost i dnes 
pro nás aktuální poselství?

Obraťme se krátce do his-
torie: dvacáté století bylo nej-
krvavějším obdobím evrop-
ských dějin. Dalo vzplanout 
dvěma světovým válečným 
konfliktům. Přineslo dva tota-

litní režimy, které zredukova-
ly občana, svobodnou lidskou 
bytost, na pouhý statistický 
údaj. A dokonce na samém 
svém konci dalo vybuchnout 
nejkrvavější národnostní ge-
nocidě, jeden z jejíchž organi-
zátorů se v těchto dnech začal 
zpovídat před mezinárodním 
tribunálem v Haagu.

Dnes, v první dekádě 21. 
století, je situace zcela odliš-
ná: máme zakotvenou demo-
kracii, naše mezinárodní po-
stavení je pevnější než kdy 
před tím, regály v supermar-
ketech jsou plné zboží, máme 
svobodu, jakou jsme dosud 
nepoznali. V této perspektivě 
se 20. století, se svými temně 
krvavými vrcholy, jakoby za-
krývalo mlhou, mizelo v dáli 
jako něco, co již v našem 
světě nemá místo.

Pietní akt ve Spáleném lese
A přece… Asi před dvěma 

měsíci došlo k epizodě, která 
není ojedinělá. V Brně ohlásili 
neonacisté pochod, anarchisté 
se pokusili mu zabránit. Poli-
cie skupiny oddělila a pochod 
se uskutečnil. Na protesty 
občanů reagovala tamní po-
licejní mluvčí asi takto: 
„V demokracii si bohužel 
musíme zvyknout na to, že 
i neonacisté mají právo vyslo-
vit veřejně svůj názor.“ 
Dovolte, abych prohlásil, že 
takto může reagovat pouze 
demokracie, která se rozhodla 
spáchat svoji sebevraždu. 
Nezapomeňme, že všechny 
hrůzy 20. století, o nichž jsem 
se zmínil, vznikly na půdě 
demokracie! Ne, demokracie 
nemůže poskytnout veřejný 
prostor hlasatelům nenávisti 
a násilí, lhostejno, zda jde 

o nenávist rasovou, třídní 
nebo národnostní.

Demokracie, nemá-li být 
zneužita k totalitě, potřebuje 
pevný rámec, který ji ochrání. 
Potřebuje právní stát se silnou 
policií, jejíž autorita bude 
dána tím, že na jedné straně 
pomůže těm, kdo pomoci po-
třebují, na druhé straně ne-
smlouvavě zakročí proti těm, 
kdo ji chtějí demontovat. 
Potřebuje transparentní, spra-
vedlivou a rychlou justici, 
která bude nestranně soudit 
bez ohledu na to, stojí-li před 
ní politik, miliardář, nebo bez-
domovec. Potřebuje armádu, 
schopnou bránit své obyva-
telstvo.

Možná tady tkví odkaz 
zavražděných, před nímž se 
skláníme. Nedopusťme, aby 
demokracie uvolnila místo 
řvounům s ostrými lokty, a ča-
sem s ostrými náboji. Mlčení 
zdejších obětí je výmluvnější 
než slavnostní projevy. 

  Budiž čest jejich památce!

Výtah z projevu, který dne 
20. 6. 2011 pronesl ve Spá-
leném lese při příležitosti 
69. výročí povraždění 73 obětí 
v období heydrichiády místo-
starosta Klatov JUDr. Jiří 
Štancl.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Klatovy byly 
v roce 2010 zahájeny práce na pořizování nového územního 
plánu pro město Klatovy. Územní plán je pořizován pro celé 
správní území obce. Cílem nového územního plánu je jednak 
splnění současných zákonných předpisů, ale hlavně zajištění 
rozvoje na celém správním území obce se zaměřením 
dosavadního spíše kvantitativního rozvoje města rozvojem 
zdůrazňujícím kvalitu a vyváženost prostředí, zlepšení 
veřejných prostorů, veřejné vybavenosti, prostupnosti území, 
dopravní zklidnění a skutečně využitelné zelené plochy.

Návrh zadání územního plánu obsahuje textovou část 
s grafickou přílohou, který charakterizuje současný územní 
plán, popřípadě urbanistické studie, spolu s požadavky občanů, 
které byly uplatněny v termínu do 20. 12. 2010.

Obsah zadání územního plánu je možné shlédnout na 
internetových stránkách města :
http://www.klatovy.cz/mukt/user/odborvur/up_klatovy-
navrh_zadani.pdf

Nový územní plán města Klatovy
Návrh zadání územního plánu byl zpracován a projednán 

v komisi pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ, následně na 
zasedání zastupitelstva města a poté rozeslán dotčeným 
orgánům. 

V současné době probíhá veřejnoprávní projednání návrhu 
zadání, ve kterém mohou dotčené orgány a krajský úřad 
uplatnit své požadavky k návrhu zadání a sousední obce mohou 
uplatnit své podněty. Pokud bude dotčeným orgánem uplatněn 
požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na 
životní prostředí, bude přidán do návrhu zadání požadavek na 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a v odů-
vodněném případě bude v zadání uloženo zpracování konceptu, 
ověřujícího variantní řešení územního plánu. 

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 3ČERVENEC 2011

Srdečně zveme všechny na Klatovskou pouť, která v letošním 
roce proběhne od pátku 8. 7. do neděle 10. 7. 

Co je pro Vás připraveno?
V prostoru náměstí Míru bude postaveno hlavní pódium 

18. ročníku mezinárodního folklórního festivalu. V rámci MFF 
vystoupí soubory z České republiky, Slovenska, Německa, Srbska, 
Španělska, Kolumbie, Mexika a Řecka. Ve čtvrtek 7. 7. od 17.00 h. 
vystoupí na náměstí Míru se svým komponovaným pořadem pro-
fesionální soubor VUS ONDRÁŠ. Slavnostní zahájení festivalu se 
uskuteční v pátek od 17.00 h. na hlavním pódiu na náměstí Míru. 
Festivalový galaprogram v sobotu se uskuteční od 19.30 h. v bu-
dově 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 Plzeňskou ul., Rybníčky, Pražskou ul. na 
náměstí Míru.

Na celé ploše náměstí Míru pro Vás bude připraven 
, kde můžete mimo jiné shlédnout i ně-

které ukázky starých uměleckých řemesel a stánky s občerst-
vením. 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 7.7. 
od 16.00 hodin, ukončen bude v neděli ve 24.00 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. ráno. V neděli 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 2.7. a potrvá podle počasí cca do 10.7. 

V kulturním domě uspořádá ve dnech 2.–10. 7. TJ Sokol 
19. ročník šachového turnaje O pohár města Klatov.

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 326. výročí zázraku proběhne v kapli Zjevení 
P. Marie – „Chaloupka“ v pátek 8. 7. od 17.30 h. Motlitba růžence 
a od 18.00 h. Mše svatá. O pouti aple otevřena 10–17 h.

V sobotu 9. 7. v arciděkanském kostele začne program v 9.30 
hodin, od 15.00 hodin Koncelebrovaná poutní mše svatá spolu s 
průvodem městem s obrazem P. Marie Klatovské. Průvod 
centrem města začne v 16.30 h. Od 18.30 h. vystoupí v kostele kla-
tovská skupina Zebedeus, která bude zpívat spirituály a jiné folko-
vé písně ve vícehlasých úpravách. Koncelebrovaná mše svatá se 
uskuteční též v neděli 10. 7. od 10.00 h. v arciděkanském kostele.

V areálu firmy INVESTTEL AUTO Klatovy si fandové 
automobilů jistě nenechají ujít akci s názvem „Motoristická pouť 
INVESTTEL AUTO“ v sobotu 9.7. od 08.00–16.00 h. 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 čtyřkolkách. Pro motoristy budou připraveny letní servis-
ní prohlídky vozů před dovolenou, pouťové slevy na náhradní díly 
a příslušenství, mimořádné pouťové ceny za nové vozy, před-
stavení automobilových novinek vozů Renault Latitude, Citroën 
DS4, první elektromobil Citroën C-Zero, Hyundai i40 a další. 
Celou akci zpestří svým vystoupením soubory folklorního festi-
valu v dobách od 10.00 a 14.00 h. Od 15.00 h. proběhne losování 
a vyhlášení vítězů.

Zájemci o sochařské umění si mohou v kostele Sv. Vavřince 
prohlédnout výstavu sochaře Pavla Opočenského s názvem 
„Ursacral“.

V budově Vlastivědného muzea Dr. Hostaše se kromě stálých 
výstav mohou milovníci historie podívat i na výstavu s názvem 

„Staročeský jarmark“

8.–10. 7. k

Klatovská pouť v roce 2011 „Drobné památky vyprávějí…aneb Umění v Klatovech“, kde 
uvidí výzdobu veřejných budov, pamětní desky, pomníky, 
hřbitovní plastiky a volné umění ve veřejném prostoru. Dále 
výstavu kreseb a temper  Josefa Pospíchala s názvem 
„Šumavské divertimento“. Otevírací doba je v sobotu i v neděli 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 h. Ve stejnou dobu bude otevřena 
i Barokní lékárna U Bílého jednorožce.

Pořádání klatovské pouti se samozřejmě dotkne i místní 
silniční dopravy. 

Od pátku 8. 7. 00.00 h. bude uzavřena objízdná komunikace, 
včetně parkovacích ploch na náměstí Míru. Vozidla mohou 
projíždět náměstím pouze mezi ulicemi Pražská, Vídeňská.

Od soboty 9. 7. 00.00 h. do neděle 10. 7. cca do 24.00 h. bude 
pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od Krameriovy 
k Jiráskově ulici a od Jiráskovy ulice až po Nuderovu ulici. 
Všechny ulice přilehlé k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice 
k hotelu Rozvoj, budou slepé. Objízdná trasa ve směru na Plánici 
bude vedena ulicemi: Jiráskova-Komenského-Hostašova-
Studentská-Suvorovova-Plánická.

Po dobu uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové 
dopravy od soboty 6.00 h. do neděle 24.00 h. Linka č. 4 Městské 
hromadné dopravy povede ve směru od ulice Jiráskova, přes ul. 
Národních Mučedníků dále směr Luby a zpět. Linka č. 1zůstává na 
trase Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňská do Lub a zpět.

U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické 
ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající za-
stávky 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 a shovívavost.

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

vedoucí HO MěÚ Klatovy

známého

 – 

 – 

František Kocfelda

Vážení čtenáři,
zamýšlíme dát novou podobu propagačním materiálům 

města. Stanou se přitažlivějšími, budou-li obsahovat poutavý 
příběh, zajímavost nebo překvapující sdělení. Pouhý 
letopočet se suchým popisem památek návštěvníkovi města 
neutkví v paměti.

Proto prosím, zasílejte nám zajímavé texty nebo odkazy 
na ně, ať již je budete odněkud čerpat anebo sami sestavíte. 
Z vašich příspěvků budou vznikat nové atraktivní a působivé 
letáky pro turisty a ty, kteří chtějí Klatovy lépe poznat.
Texty zasílejte na e-mailovou adresu  
anebo poštou na adresu: Městský úřad Klatovy, 
nám. Míru 62, k rukám pí Ivany Kudryové, případně je 
přineste osobně do budovy čp. 66, nám. Míru, l. patro, 
sekretariát místostarosty. Nezapomeňte uvést svou adresu, 
abychom text s vámi mohli konzultovat.

Děkuji

JUDr. Jiří Štancl 
místostarosta

ikudryova@mukt.cz
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Zápisy budou probíhat v Kulturním domě v Klatovech, 
Domažlická 767. Zápis do ochotnického spolku „Buřina“ 
bude probíhat v kině Šumava, Vídeňská ul. 9, Klatovy 
KONDIČNÍ CVIČENÍ – zápis ve čtvrtek 8. 9. 2011 v 18.00 h. 
v MěKS - klubovna č.206; nebo na tel. číslech: 376 312 450, 
376 370 919. Kurz je určen všem zájemcům kteří si chtějí 
zacvičit pod odborným dohledem. Probíhá 1x týdně 1 hodinu. 
Kurzovné 1.000 Kč za školní rok.
Vedoucí kurzu je sl. Olga Fuxová. Cvičení zahrnuje mimo jiné:
- cviky při bolestech zad a kloubů
- uvolňovací a protahovací cviky
- cvičení na velkých a malých míčích
- kondiční a cévní gymnastika
- dechová cvičení
Ve školním roce 2011/2012 bude kurz opět probíhat v Kulturním 
domě v Klatovech každý čtvrtek od 18 hodin v klubovně-
cvičebně č. 206
První cvičení pro všechny generace (i muže) již další čtvrtek 
15. 9. 2011!
BREAK  DANCE – zápis v úterý 6. 9. 2011 od 16.00 hodin. 
Kurz je určen všem zájemcům od 8 let věku. Break Dance je 
akrobatický taneční styl s prvky gymnastiky a bojových umění. 
S celkovým posílením těla se zabýváme protažením, 
které pomáhá při skoliózách. Kurz bude probíhat 1x týdně 
2 hodiny. Kurzovné 1.500 Kč za školní rok. 
Vedoucím kurzu je p. Jakub Heidtke.
„Zpíváme a tancujeme“ –  zápis ve středu 7. 9. 2011 v 15.00 h. 
Kurz je určen pro nejmenší děti od 3.let. Jeho úkolem je rozvíjet 
hudební a pohybovou výchovu dětí předškolního a školního 
věku. Kurzovné 1.000 Kč na školní rok. Kurz trvá 1 hodinu 1x za 
týden.
Vedoucí kurzu je p. Mgr. Hana Haladová 
Mažoretky „MODERN“ – zápis ve čtvrtek 1. 9. 2011 
v 15.00 hodin. Tento kurz je určen pro děti i dospělé. Je rozdělen 
do pěti kategorií podle věku. Skupiny vystupují na nejrůznějších 
veřejných akcích. Zúčastňují se soutěží v mažoretkovém sportu 
v České republice i v zahraničí. Kurz probíhá 1x týdně 1 hodinu 
přípravka pro začátečníky a 1x týdně 2 hodiny pokročilí. Kur-
zovné 1.000 Kč začátečníci a 1.500 Kč pokročilí za školní rok.
Vedoucím kurzu je p. Bc. Dana Grünerová.
Mažoretky – twirling- zápis ve čtvrtek 1. 9. 2011 v 15.00 h. 
Kurz je určen pro děti i dospělé pokročilé mažoretky zapsané 
v základním kurzu. Je zaměřen především na práci s hůlkou. 
Kurz probíhá lx týdně 1 hodinu. Kurzovné 500 Kč za školní rok.
Vedoucím kurzu je sl. Dominika Hořejšová.
Taneční skupina „MODERN“ – zápis ve čtvrtek 1. 9. 2011 
v 15.00 hodin.  Tato skupina se zabývá výrazovým a moderním 
tancem. Členové se představují na různých populárních a spole-
čenských akcích, zajišťují předtančení na plesech. Skupina se 
schází l x týdně, registrační poplatek 500 Kč za školní rok.
Vedoucím skupiny je sl. Markéta Kubecová
Společenský tanec – zápis v pátek 9. 9. 2011 v 16.00 hodin.
Skupina se zabývá standardními a latinsko-americkými tanci. 
Taneční páry jsou rozděleny na kategorie „děti, junioři a hlavní 
kategorie ve skupině A B C D“. Zúčastňují se soutěží ve 
společenském tanci. Kurz probíhá 1x týdně 1 hodinu. Kurzovné 

 1.000 Kč, nebo 1x týdně 2 hodiny 1.500 Kč.
Vedoucími skupiny jsou manželé Hájkovi.
za školní rok

Zápis tanečních kroužků, kurzů a zájmových skupin
Městského kulturního střediska v Klatovech

Orientální břišní tance – zápis v úterý 6. 9. 2011 v 17.00 h. 
Tento kurz je určen pro mládež a dospělé. Probíhá 1x týdně 
1 hodinu. Kurzovné 1.000 Kč za školní rok.
Vedoucí skupiny je sl. Lucie Stupková.
TENNESSEE – zápis v úterý 6. 9. 2011 v 15.30 hodin.
Skupina tančí latinsko-americké a standardní rytmy na ang-
lickou nápovědu, čtverylkové tance a klasické country. Zajišťuje 
ukázky a předtančení na všech kulturních a společenských 
akcích. Schází se 1x týdně. Zájemci se mohou přihlásit do těchto 
kurzů v rámci skupiny TENNESSEE: 
1. Country tance pro seniory – country tance vyučované poz-

volnou zábavnou formou, jako způsob pohybu a rozptýlení. 
Do kurzu přijímáme páry i jednotlivce. Jednotlivci však musí 
počítat s tím, že před tancem vytvoří pár s někým jiným. 
Mohou tak například tančit dvě dámy spolu, což ale u country 
tanců není žádný problém.

2. Country tance pro dospělé –klasické, řadové, párové i mo-
derní country, to vše si v tomto kurzu užijete. Vedeno zábav-
nou formou s častou výměnou partnerek, což je u tohoto druhu 
tance obvyklé. Občasné vtipné soutěže zpestřují večery při 
kterých se hlavně odreagujete, pobavíte, ale i naučíte něco 
nového. Do kurzu přijímáme páry i jednotlivce. Jednotlivci 
však musí počítat s tím, že před tancem vytvoří pár s někým 
jiným. Mohou tak například tančit dvě dámy spolu, což ale 
u country tanců není žádný problém. Tento druh tance zvládne 
každý, kdo umí počítat do osmi a ví, kde je vlevo a vpravo!

3. Latinsko americké a standardní tance pro dospělé = 
tancování s nápovědou – nový a velmi zajímavý kurz pro 
širokou veřejnost. Chcete si vyzkoušet a naučit se tančit rytmy 
jako Jive, Rumba, Waltz, Cha cha a další? Tento styl může 
tančit kdokoli. Nebazíruje se zde na držení těla, výrazových 
efektech či na tom jak vypadáte. Jedná se o zábavu a odreago-
vání. Naučíte se základní figury jednotlivých tanců, z nichž 
každá má své jméno. Takzvaný napovídač  tyto figury do 
rytmu předříkává a vy je tančíte. Napovídač  vás provede 
celým večerem. Zvládne každý kdo trochu cítí rytmus. Do 
tohoto kurzu přijímáme pouze páry! 

4. Square a Round Dancing-pokročilí – kurz moderních tanců 
s nápovědou pro ty, co mají základy těchto tanců za sebou. 

Registrační poplatek je 500 Kč za školní rok.
Vedoucím skupiny je p. Ing. František Čermák.
Fotoklub – zápis ve středu 7. 9. 2011 v 19.30 hodin.
Členové fotoklubu pořádají příležitostné výstavy svých prací 
a zúčastňují se fotografických soutěží v celé ČR i v zahraničí. 
Klub se schází 1x za 14 dnů, registrační poplatek 200 Kč za 
školní rok.
Předseda fotoklubu MěKS je p. Slavomír Beneš.
Klub filatelistů – zápis 14. 9. 2011 v 19.30 hodin. 
Tento klub je určen pro děti i dospělé. Několikrát za rok pořádá 
burzu filatelistů v kulturním domě a spolupracuje s mnoha 
filatelistickými kluby v ČR. Členové se schází 1x za 14 dnů. 
Registrační poplatek je 200 Kč za školní rok.
Předseda klubu je p. Josef Steiner. 
Klub numismatiků – zápis v úterý 6. 9. 2011 v 19.00 hodin.
Členové klubu jsou členy České numismatické společnosti. 
Spolupracují s Národním muzeem v Praze. Klub se schází 1x za 
měsíc, registrační poplatek 100 Kč za školní rok.
Předseda klubu je p. Josef Sejpka.

„ “
„ “

pokračování na straně 5
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Šermdivadlo Clatonia – zápis v neděli 25. 9. 2011 ve 13.00 h. 
Skupina historického šermu vystupuje s ukázkami historických 
bitev a událostí včetně ohňostrojů v regionu i v celé ČR. Skupina 
se schází 1x týdně, registrační poplatek je 500 Kč za člena na 
školní rok. Mohou se hlásit zájemci od 15-ti let.
Vedoucím souboru je p. Jiří Bílý.
Loutkový soubor „BROUČEK“ – zápis ve čtvrtek 8. 9. 2011 
v 19.30 hodin. Mohou se hlásit zájemci starší 15-ti let.
Loutkové divadlo již přes 20 let hraje pro širokou veřejnost – 
hlavně děti. Má vlastní loutky a zvukovou aparaturu. Své hry 
hraje i v anglickém a německém jazyce. Schází se 1x týdně, 
registrační poplatek je 200 Kč za člena na školní rok.
Vedoucím souboru je p. Oldřich Smola.
Ochotnický divadelní spolek“BUŘINA“ – zápis v pátek 
2. 9. 2011 v 18.00 hodin v kině Šumava Klatovy, Vídeňská ul. 9.
Je určen především zájemcům o ochotnické divadlo. Soubor se 
schází 1x týdně každý pátek. Registrační poplatek je 200 Kč za 
školní rok.
Vedoucím skupiny je sl. Michaela Jankulárová.
Kurz paličkování – zahajuje pondělí 5. 9. 2011 v 17.30 hodin 
– zájemci se mohou přihlašovat již nyní 
Je určen pro jednotlivce – schází se 1x za 14 dní 2 hodiny, 
kurzovné 1.000 Kč za rok 
Vedoucím kurzu je p. Jitka Čechová.
Sborový zpěv – zápis ve čtvrtek 8. 9. 2011 v 16.30 hodin. 
Je určen pro jednotlivce , schází se 1x týdně, registrační poplatek 
200 Kč za rok.
Vedoucím sboru je p. Mgr. Michaela Baumlová 
Mykologický klub – informace o činnosti můžete získat na 
„Mykologické výstavě“ ve dnech 16.9.-18.9. 2011.  

Připravujeme: 
Kurz tance a společenské výchovy pro mládež – zájemci se 
mohou hlásit po internetu nebo v kanceláři MKS. Kurz bude 
probíhat každé úterý od září do prosince 2011
Taneční pro dospělé – od ledna 2012

dokončení ze strany 4

UPOZORNĚNÍ – PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA

Oddělení pro dospělé čtenáře, studovna, čítárna:
Pondělí 9-12 13-18 
Úterý 9-12 13-16 
Středa 13-18
Čtvrtek 9-12 13-16
Pátek 9-12 13-16

Oddělení pro děti a mládež: 
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8-12 hod.
Oddělení pro děti a mládež – pobočka ZŠ Tolstého: 
V době prázdnin uzavřena
Antikvariát:
Červenec: zavřeno
Srpen: pondělí, úterý, čtvrtek 9-12 a 13-16 hod.
Pracovník bude k zastižení u výpůjčního pultu v oddělení pro 
dospělé čtenáře.

Městská knihovna Klatovy vyhlašuje
XXI. ročník amatérské soutěže v oboru literárních prací

„LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2011“
Soutěžní práce je třeba odeslat nejpozději do 31. 7. 2011

na adresu: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 
339 01 Klatovy nebo na e-mail: .

Soutěžní kategorie: 
PRÓZA (do 5 stran A4 textu), POEZIE (3-5 básní).

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

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
pro Plzeňský kraj zajišťuje bezplatné odborné sociální po-
radenství osobám se zdravotním postižením, seniorům, 
rodičům dětí se zdravotním postižením, opatrovníkům osob 
zbavených způsobilosti k právním úkonům a také dalším 
rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Můžeme pomoci 
například při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Poradíme při řešení ne-
příznivé sociální situace, při vyřizování dávek státní sociální 
podpory, důchodů, při vyřizování dávek a výhod pro osoby se 
zdravotním postižením. Také při vyřizování příspěvku na péči 
a všeho, co s ním souvisí. Pomůžeme najít vhodné sociální 
služby v regionu. Nabízíme také pomoc s uzavíráním a nále-
žitostmi smluv o poskytování sociální služby. Poskytujeme 
také poradenství při výběru vhodné rehabilitační a kom-
penzační pomůcky. Jsme kontaktním místem pro projekty 
Euroklíč, Handy Card, Izip, Program mobility pro všechny. 
Také poskytujeme poradenství v otázkách bezbariérovosti.  

Najdete nás ve Vídeňské ulici č. 9, 
a to každý sudý čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin. 
Samozřejmě nás můžete navštívit i v Plzni, kde sídlíme na 
náměstí Republiky 28 v Pasáži Slávie (Čas), vchod A, č. 218a. 
Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím 
e-mailu  nebo volat na telefonní 
číslo 736 751 217. 
Více informací na .

poradnaplzen@nrzp.cz

www.nrzp.cz

Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj
v Klatovech i o letních prázdninách 

MěKS Klatovy zve:

Již tradiční 6. setkání heligonkářů a harmonikových skupin a kapel 
se uskuteční v rámci klatovské pouti. V průběhu víkendu se na 
prostranství před kulturním domem představí mimo jiné Plzeňští 
heligonkáři, Kladenští heligonkáři, Mrákovští heligonkáři, Jihočeští 
heligonkáři, Toulavá kapela Josefa Janouška, a řada jednotlivců.  
Sobotní večer vyplní hudební skupina PEPETO. 
Setkání podporují svojí účastí některé pivovary a nebude chybět ani 
tradiční občerstvení.
Po oba dva dny začíná program od 10.00 hodin. 

LETNÍ KONCERTY
NA KLATOVSKÉM NÁMĚSTÍ

Každou středu a sobotu od 18.00 – 20.00 hodin koncertní vystoupení 
orchestrů, skupin a jednotlivců na klatovském náměstí.

KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA

9. 7. – 10. 7. 2011

Středy:
13. 7. Duo – Šindelář a Jůha 
20. 7. Gulash 
27. 7. Chai 

Soboty:

23. 7. Domažličanka
30. 7. Štréka

16.7. TURBO & Karamel
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Město Klatovy vypsalo dne 12. 5. 2011 další, v pořadí již 
XXXIV. 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 vy-

budována 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 žádosti musí být vy-
plněny 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 spolu-
vlastníků 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. 

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. 
376 347 248 nebo na hospodářském odboru - pan František 
Kocfelda, tel. 376 347 234. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Uzavírka podání žádostí  XXXIV.  kola je 12. 8. 2011.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v polovině měsíce 
září 2011.

V letošním roce proběhla již dvě kola výběrového řízení. 
Celkem 7 zájemcům byly poskytnuty půjčky v celkové výši 
1 000 000 Kč.

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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Hrobka rodiny Šebelíkovy – odd. I., č. 135a
• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, spodní část 

stavby je zděná, vrchní stavba je z přírodního kamene 
z malé části leštěného; stáří objektu je stanoveno na 
89 let, byla provedena v roce 1922. Část žulových desek 
je popraskaná. Na hrobě jsou umístěny dvě lampy.

• vyvolávací cena 32 000 Kč. 

Hrobka  - odd. I., č. 136
• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, rámy a desky 

jsou ze žuly, žulový pomník byl stržen a v současné 
době leží neuspořádaný v jednotlivých kusech na hro-
bové desce; technický stav podzemní části stavby nebylo 
možno zjistit. Hrobka byla postavena asi v roce 1938.

• vyvolávací cena 20 000 Kč. 

Termín výběrového řízení:   21. 9. 2011 v 15.00 hodin

Místo konání výběrového řízení: zasedací místnost č. 9 
v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu 
nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou vý-
běrového řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových 
stránkách města Klatovy:   -  složka 
Městský úřad Klatovy, složka Úřední deska, složka Prodeje, 
pronájmy, dražby
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 31. 8. 2011 město Klatovy, odbor rozvoje města, 4. patro 
budovy. 

Bližší informace o nabídce poskytují pracovnice odboru 
rozvoje města, 

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 

www.klatovy.cz

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

hrobová zařízení, bez pozemku, 
umístěná na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech:

OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ
VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.

Mimořádný zájem publika si získal cyklus koncertů pod 
názvem „Hudební pátky v renesančním dvorku v Klatovech“,  
který v domě čp. 66 na náměstí pořádá město Klatovy 
pravidelně od 3. června 2011. 

Příznivci hudby si mohou vychutnat v neobvyklém 
prostředí skladby veškerého hudebního žánru v podání 
významných umělců.

Věříme, že tato koncertní vystoupení jsou pro posluchače 
velkým kulturním zážitkem.

15. 7. 2011 Jaroslav Svěcený
22. 7. 2011 Věra Klásková – Ohlas písní keltských
29. 7. 2011 Jakub Šafr Trio – V barvách SeMaFoRu
5.  8.  2011 Loutky

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ

Hudební pátky v Renesančním dvorku:  

Hudební pátky 
v Renesančním dvorku 

v Klatovech

LoutkyBeňa & Ptaszek

Kvarteto Martinů

Věra KláskováVladimír Mišík & ČDG

Jaroslav SvěcenýVladimír Merta

Uplynulé koncerty: Nejbližší koncerty:
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Vážení spoluobčané,

přestože letní měsíce jsou 
většinou považovány za období 
relativního klidu, není to 
pravidlem bez výjimek. Se 
značnou netrpělivostí jsme totiž 
očekávali, jak uspějí námi 
podané projekty a záměry do 
grantových schémat a dotač-
ních titulů. I vzhledem k vývoji 
plnění městské kasy velmi 
zodpovědně zvažujeme důle-
žitost a naléhavost investičních 
akcí. Není-li přísun finančních 
prostředků v souladu s ujiště-
ními, kterých se nám ze strany 
ministerstva financí dostávalo, 
stává se rozhodování ještě 
složitějším.

O to více mne potěšilo, že 
krom menších dotací jsme byli 
úspěšní ve třech projektech, 
které nejen přispějí ke vzhledu 
obcí, jež jsou součástí našeho 
města, ale pomohou částečně 
i dopravě a výstavbě v areálu 
bývalých kasáren na Plánickém 
předměstí. 

Od Euroregionu Šumava - 
- jihozápadní Čechy v rámci 
Dispozičního fondu, programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 
ČR – Svobodný stát Bavorsko 
jsme obdrželi na projekt „Vý-

stavba krytého odpočívadla na 
mezinárodní cyklotrase č. 38“ 
částku ve výši 439 700 Kč. 
Kryté odpočívadlo dřevěné 
konstrukce je postaveno v blíz-
kosti mezinárodní cyklotrasy 
vedle cvičiště SDH Luby 
u fotbalového hřiště v Lubech. 
Projekt neřeší jen přístřešek sa-
motný, ale i odvodnění a zpev-
nění navazujících ploch. Objekt 
bude sloužit jak projíždějícím 
cyklistům, tak i lubským dobro-
volným hasičům. Je pravdou, 
že realizaci projektu musíme 
dofinancovat téměř 80 000 Kč. 
Uvědomím-li si však nasazení 
a nezištnou pomoc lubského 
hasičského sboru během čer-
vencových přívalových dešťů, 
které jsem byl přítomen a za 
kterou všem zasahujícím prá-
vem patří velké poděkování, 
vím, že se nejedná o investici 
zbytečnou a jsem si jist, že se 
mnohokrát navrátí. 

Trochu jiné oblasti se dotý-
ká Program stabilizace a obno-
vy venkova Plzeňského kraje. 
Díky částce ve výši 180 000 Kč 
v nejbližších měsících dokon-
číme úpravu návsi v Čínově. Je 
zaměřena na sadové úpravy, 
instalaci prvků sloužících k od-
počinku a úpravu studánky. Po 
dlouhé době se tak místní 
dočkají veřejného prostranství 
s klidovou zónou, autobusovou 
zastávkou, pěší parkovou 
cestou, které vytvoří účelné 
centrum obce. Zároveň budeme 
moci využít ušetřené městské 
prostředky v dalších integro-
vaných obcích. I ony např. po 
dětských hřištích volají dlouho.

Snad nejvíce mne potěšilo 
rozhodnutí Výboru Regionální 
rady ROP NUTS II Jihozápad o 
přidělení grantu v rámci 13. 
výzvy na projekt „Výstavba 
MK v ulici Za Čedíkem, 

Hálkova ulice a propojovací 
komunikace K1“ ve výši 85% 
celkových uznatelných ná-
kladů, což představuje částku 
v max. výši 23,5 mil. Kč. Na 
základě rozhodnutí ZM ze dne 
22. 3. 2011 jsme připraveni 
dofinancovat ze svého rozpočtu 
zbývající potřebnou částku. 
Výstavbou místní komunikace 
Za Čedíkem bude dokončeno 
propojení silnic I. a II. třídy 
(I/22 od Horažďovic a II/186 
od Plánice). Zhotoví se nejen 
silnice, ale i chodníky, cyklo-
stezka a veřejné osvětlení. 
Nově vzniklé propojení dvou 
již vybudovaných částí komu-
nikace výrazně odlehčí doprav-
ně velmi zatížené vilové čtvrti 
pod Vodojemem. Od nové 
okružní křižovatky na Plánické 
ulici bude v návaznosti prove-
dena rekonstrukce ulice Viléma 
Glosse a části ulice Hálkovy, 
čímž se zrealizuje první etapa 
rekonstrukce komunikační sítě 
v areálu bývalých kasáren 
v Plánické ulici a umožníme tak 
v této lokalitě další plánovanou 
bytovou výstavbu.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  16. 8. 2011

Úterý  30. 8. 2011

Dobře připravené projektyDobře připravené projekty
Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  6. 9. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Vybráno z obsahu:

Situační mapa projektu „Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, 
Hálkova ulice a propojovací komunikace K1“.

Sociální služby
 2

Letní inspirace
 3

Kulturní akce v Klatovech 
v srpnu 2011 

Zápisy do kroužků a kurzů 
MěKS Klatovy

 4 a 5

Dny evropského dědictví 
v Klatovech 2011

pozvánka a program
 8
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Rozkvetlý domov
Soutěž o nejkrásnější okno 
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Stav komunikací v srpnu
Anketa o nejlepší 

provozovnu roku 2011 
strana 7
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Vážení čtenáři,

často se ocitneme, ať již 
teď, o prázdninách, anebo 
během roku, v některé z dále 
popsaných situací, s kterými se 
nějak pereme, berou nám sílu 
a občas dýchají beznadějí. 
Přesto jsou v Klatovech a okolí 
řešitelné, jen nevíme, kam se 
přesně obrátit. 

Tak třeba mladá rodina 
potřebuje občas „jenom“ pohlí-

dat děti, ale není, kdo by se 
toho ujal. Zkuste Baby centrum 
Veselá stonožka v Klatovech. 
Nebo potřebujete pomoc při 
vaření, anebo jen přinést nákup. 
Pomůže vám městská Pečovat-
elská služba. Nebo byste rádi 
své děcko převzali z nemocnice 
na doléčení domů, ale nemáte 
jak péči o něj v době zaměst-
nání zajistit. Pak je pro vás 
řešením zdejší Domácí ošet-
řovatelská péče.

Rodiče vědí, jak je pro 
menší i dospívající děti důležité 
připravit program. Zvlášť teď, 
v době prázdnin. Zkuste Cha-
padlo nebo Budík v Klatovech. 
Teenageři tam najdou leccos, 
třeba umělou horolezeckou 
stěnu s odborným vedením, 
nebo si tam zahrají ping pong či 
fotbálek. Anebo koho by ne-
lákalo naučit se něco o orga-
nizování záchranných akcí při 
katastrofách?  Vaše školní i do-
spívající děti se o tom dozvědí 

a zkusí si to u Českého červe-
ného kříže v Klatovech, třeba 
formou soutěží.

Mýtus, že sociální služby 
jsou pouze pro seniory a ne-
mocné, je skutečně jen mýtus. 
Sociálními službami v celé šíři 
se podrobně zabývá brožura, 
vydaná letos Městem Klatovy, 
s názvem Průvodce sociálními 
a doprovodnými službami na 
Klatovsku. Je produktem oži-
veného komunitního plánování 
v našem městě. Naleznete v ní 
odkaz na Domov sv. Zdislavy, 
poskytující přechodné útočiště 
matkám s dětmi v tísni nebo 
Centrum pro rodinu DOMUS, 
kam se lze obrátit, najdete-li 
v okolí týrané nebo zaned-
bávané dítě. Cvičení do pohody 
nabízí pohyb spojený se zá-
bavou pro děti od 10 let výše, 
agentura Zdravé dítě se věnuje 
pohybu dětí již od 1,5 roku 
věku. 

V brožuře najdete psycho-
logickou nebo logopedickou 
poradnu stejně jako kroužky 
a kursy pro děti v Městském 
kulturním středisku nebo 
v Domu dětí a mládeže. Naj-
dete tu kontakt na junácké 
i pionýrské oddíly, sportovní 
oddíly, dobrovolné hasiče, 
vodní záchranou službu, za-
hrádkáře, farní společenství, 
sportovní oddíly, uměleckou 
školu nebo klub klatovské 
historie, azylový dům pro 
rodiny, které se ocitnou v těžké 
sociální situaci, ale také se 
v Sociální poradně zorientujete 
v trochu nepřehledném systému 
sociálních dávek a služeb. 
Člověk v tísni  poradí např. při 
hrozící exekuci, jednání s vě-
řiteli či pomoci v pracovně-
právních vztazích. 

Věkově zahrnují nabízené 
služby všechny kategorie, po-
čínaje těhotenským a novoro-
zeneckým kurzem až po služby 
pro nejstarší příp. nemohoucí 
spoluobčany. Velká část služeb 
je bezplatná díky příspěvku 
města nebo kraje, některé jsou 
placené zcela nebo symbolicky, 
některé hradí pojišťovna.

Zřizovateli zařízení jsou 
město Klatovy nebo Plzeňský 

kraj, u několika je to stát, 
u několika Oblastní Charita 
Klatovy nebo Diakonie 
Merklín, velkou část z nich 
zřizují další soukromé osoby, ať 
právnické (různá sdružení) 
anebo fyzické. U všech najdete 
ve zmíněné brožuře kontakt, 
popis jejich činnosti a osobu, 
která za ni odpovídá. 

Brožura vznikla i díky 
podpoře sponzorů, je poměrně 
obsáhlá a není vytištěna v ta-
kovém počtu, abychom ji měli 
pro každou domácnost, avšak 
zatím je ještě bezplatně k dis-
pozici v informačním centru 
v dominikánském klášteře 
a v Informačním centru na 
náměstí. 

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta

Sociální služby

Obal publikace s názvem Průvodce sociálními 
a doprovodnými službami na Klatovsku.

Domov sv. Zdislavy 
pro matky s dětmi v tísni.
Službu provozuje 
Oblastní charita Klatovy 
v objektu v Měchurově ulici.

Budova Azylového domu 
v Koldinově ulici.
Azylový dům slouží občanům 
města Klatov a spádových obcí.
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Dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás po 
krátké odmlce opět pozdravil 
prostřednictvím Zpravodaje 
a popřál Vám krásné léto a hez-
kou dovolenou. 

Dovolená je fenoménem 
moderní doby – před sto lety 
bylo toto slovo, s jeho dnešním 
významem, pro většinu lidí 
prakticky neznámé. Prvními 
„dovolenkáři“ byli v lepších 
létech 18. století příslušníci 
šlechty a my dodnes obdivu-
jeme muránské sklo a lustry, 
keramiku a nejrůznější obrázky 
zejména z Toskánska, které 
přivezli s sebou domů na své 
české zámky. Později koncem 
19.století se bohatí Češi 
„dovolenkovali“ často v Benát-
kách a Lido se stalo pojmem 
i v Praze, ve 20. létech 20. stol. 
Češi pak objevili Chorvatsko.

Každý má o své dovolené 
vlastní představu – někdo rád 
sportuje, jiný relaxuje na pláži, 
u bazénu nebo u rybníka, někdo 
touží poznávat, objevovat a ce-
stovat, další je rád doma a jen 
tak se „slavnostně a dovolen-
kově“ toulat místy, které 
důvěrně zná. Vždy však (věřím) 
platí, že o dovolené máme oči 
otevřené a svět kolem sebe 
vnímáme jinak a výrazněji než 
jindy. Sbíráme tak zkušenosti, 
zážitky a inspiraci! 

A právě o to jde. Hledejme 
inspiraci nejen pro to, abychom 
věděli, jak a kde chceme příště 
trávit svoji dovolenou, ale 
i k tomu, abychom k nám do 
Klatov pozvali turisty a „dovo-
lenkáře“. Aby se přijeli podívat 
nebo lépe strávit u nás alespoň 

 – 
 – 

 – 
 – 

část své dovolené. Máme jim 
co nabídnout?

A právě tato otázka mě 
„trápila“ o letošní dovolené, 
jejíž část jsme věnovali turistice 
v Itálii. Viděl jsem skvěle 
připravené památky v Ravenně, 
Urbinu či Gubbiu. Možnost 
prohlédnout si kostely, paláce, 
muzea, projít se pěšími zónami 
měst, vystoupat na kdejaký 
vrchol a nalézt zde dokonalé 
informace o tom, kde jste a proč 
to místo, kam jste zavítali, je 
hodno zájmu, je samozřejmostí. 
Nabídka stravování, nejrůz-
nějších (pro turisty zajímavých) 
dárečků, brožur, pohlednic, 
suvenýrů atd. naprosto nepře-
berná. Rafinované jsou různé 
zážitkové programy – nezapo-
menutelné je ochutnat skvělé 
víno, olivy, sýry či jiné 
„dobroty“ přímo u místních 
(a zpravidla malých) výrobců. 
Nejrůznější „agritursima“ jsou 
tak vtažena do soutěže o turisty 
(a jejich peníze). A všichni spo-
lečně se snaží vytvořit příběh 
svého města a kraje, spolupra-
cují se svými sousedy, protože 
si uvědomují, že v jednotě 
a synergii je síla. Propagují 
nejen místo, kde žijí, ale celý 
kraj, jeho kulturu, historii, 
výjimečnost… pro mnohé se 
turisté totiž stali vítaným 
zdrojem dodatečných příjmů, 
pro mnohé pak i obživy samé.

Ale vraťme se do Klatov, 
které, věřím, máme rádi. Máme 
tu leccos, dokonce jsou Klatovy 
i docela slušně opravené 
a upravené. Ale jaký příběh 
bychom měli a chtěli těm, kteří 
se rozhodují kam jet, vyprávět? 
Co vše jim opravdu můžeme 
nabídnout? Zkusme se nad tím 
společně zamyslet.

Zkusme si odpovědět na ně-
kolik jednoduchých otázek:

1) Proč by turista měl do 
Klatov přijet?

2) Proč by tu měl zůstat déle
než pár desítek minut, ve
kterých stihne základní
procházku městem?

3) Proč by se měl vrátit?

Zkusím Vám nabídnout své 
odpovědi :

Za prvé – protože jsou 
Klatovy milým, čistým a pří-
jemným místem, kde, doufám, 
záhy bude atraktivní expozice 
Klatovských katakomb, jež 
přivede zvědavé a zvídavé 
návštěvníky.

Za druhé – protože Klatovy 
nelze poznat za pár minut 
a katakomby nejsou zdaleka 
vše, co tu lze zhlédnout. Město 
a jeho občané jsou na své město 
hrdí a připravili tu další a další 
„lákadla“ pro své návštěvníky, 
protože je tu rádi vidí. (Např. 
v umbrijském Spellu majitelé 
domů a celé ulice soutěží v tom, 
který dům, která ulice a která 
čtvrť budou nejlépe zkrášleny 
květy – mají jakýsi květný fe-
stival, nešlo by cosi podobného 
uspořádat i u nás?)

Za třetí – protože se město 
a jeho okolí rozvíjí a mění a je 

tudíž stále co objevovat, Jsou tu 
parky, sportoviště, kluby, 
restaurace, bary. Probíhají tu 
koncerty, festivaly, zajímavé 
sportovní akce. Blízkost 
Šumavy a malebného Pošu-
maví vše umocňují. Místní 
cestovní kanceláře a průvodci 
nabízejí programy pro mladé, 
rodiny i seniory…

Že tomu tak zcela není? 
Nevadí, ale proč se nepokusit 
jít tímto směrem? V mnohém 
ohledu jsme totiž blízko… Proč 
nenabídnout návštěvníkům 
jasný důvod, aby k nám přijeli, 
aby tu zůstali a aby se rádi vra-
celi. Přinese to užitek, a nejen 
hmotný, i nám. Budeme však 
muset pro to, město i jeho 
občané (a zejména živnostníci), 
cosi udělat.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Letní inspirace

Hrobka rodiny Šebelíkovy – odd. I., č. 135a
• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, spodní část 

stavby je zděná, vrchní stavba je z přírodního kamene 
z malé části leštěného; stáří objektu je stanoveno na 89 let, 
byla provedena v roce 1922. Část žulových desek je popras-
kaná. Na hrobě jsou umístěny dvě lampy.

• vyvolávací cena 32 000 Kč. 
Hrobka  - odd. I., č. 136

• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, rámy a desky 
jsou ze žuly, žulový pomník byl stržen a v současné době 
leží neuspořádaný v jednotlivých kusech na hrobové desce; 
technický stav podzemní části stavby nebylo možno zjistit. 
Hrobka byla postavena asi v roce 1938.

• vyvolávací cena 20 000 Kč. 
Termín výběrového řízení:   21. 9. 2011 v 15.00 h.
Místo konání výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu ne-
movitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového 
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách 
města Klatovy:  - složka Městský úřad Klatovy, 
složka Úřední deska, složka Prodeje, pronájmy, dražby
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 31. 8. 2011 město Klatovy, odb. rozvoje města, 4. p. budovy. 
Bližší informace o nabídce poskytují pracovnice odboru 
rozvoje města, kontaktní osoby:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města 
MěÚ, tel. 376 347 221, e-mail: 

www.klatovy.cz

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

hrobová zařízení, bez pozemku, 
umístěná na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech:

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:
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13. 8. „KABÁT REVIVAL“ & „SNIKERS“ 20.00 24.00 h., 
klatovské náměstí. Koncert populární rockové skupiny 
„KABÁT REVIVAL“  s předkapelou „SNIKERS“.

20. 8. *COUNTRY DEN * 10.00 22.00 h., 
již 4. rokem pořádá MěKS Klatovy na klatovském náměstí 
přehlídku známých i méně známých country skupin. Představí se 
Vám mimo jiné skupiny: CRAZYBAND; ROHÁČI; F.R.C.; 
PILOUNI; LIGNIT; TENDR. Součástí bude i soutěž 
„Regionální potravina plzeňského kraje 2011“. Nebude chybět 
ani tradiční občerstvení. 

6. 8. a 20. 8. WRV FARMÁŘSKÉ TRHY od 8.00 13.00 h., 
parkoviště před KD. Prodej potravin a dalších produktů z našich 
luhů a hájů.

Sobota 20. 8. od 15.00 - letní kino:
dětské představení oblíbeného herce Michala Nesvadby 
s názvem „MICHALŮV SALÁT“
Vstupné 129 Kč. Předprodej přes den v Íčku na náměstí, večer 
v letním kině. V případě nepříznivého počasí bude představení 
přesunuto do kulturního domu.

  3. 8. Diadém  6. 8. Úhlavanka
10. 8. Pelíškové 
17. 8. p. Justich  
24. 8. The Mood 27. 8. Dragouni
31. 8. Fontana 

Připravujeme na září a říjen:
 

  3. 9. Mars
  7. 9. Chai  10. 9. Duo Šindelář a Jůha
14. 9. Úhlavanka

3. 9. VÝROČNÍ WRV FARMÁŘSKÝ TRH 
        - s kulturním programem

VÝSTAVY:

„MYKOLOGICKÁ VÝSTAVA 2011“  
Otevřeno: 16. 17. 9. 2011  9.00 16.00 h.
 18. 9. 2011 9.00 12.00 h.
Příjem exponátů 15. 9. od 14.00 h.

 5. ročník
Slavnostní zahájení: 30. 9. 2011 v 10.00 h. 
Otevřeno: 30. 9. a 1. 2.10.2011  9.00 17.00 h.

3. 10. 2011   9.00 16.00 h.
Výtvarná soutěž dětí na téma „Naše zahrada“. V rámci výstavy 
bude vyhlášena soutěž „O nejkrásnější jablko Klatovska“

13. 10. 2011 HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK se sku-
pinou BOOM!BAND 19.00 h. Velký sál kulturního domu. 
Předprodej bude zahájen 15.srpna 2011.

–

–

–

LETNÍ KONCERTY na klatovském náměstí 18.00–20.00 h.
středa  sobota

LETNÍ KONCERTY na klatovském náměstí 16.00–18.00 h.
středa  Sobota

– –
–

„ZAHRADA POŠUMAVÍ 2011“ - 

– –
–

Zápis tanečních kroužků,kurzů a zájmových skupin 
Městského kulturního střediska v Klatovech

Zápisy budou probíhat v Kulturním domě v Klatovech, 
Domažlická 767. Zápis do ochotnického spolku „Buřina“ 
bude probíhat v kině Šumava, Vídeňská ul. 9, Klatovy 

KONDIČNÍ CVIČENÍ – zápis ve čtvrtek 8. 9. 2011 v 18.00 h. 
v MěKS - klubovna č. 206; nebo na tel. číslech: 376 312 450, 
376 370 919. Kurz je určen všem zájemcům kteří si chtějí 
zacvičit pod odborným dohledem. Probíhá 1x týdně 1 hodinu. 
Kurzovné 1.000 Kč za školní rok.
Vedoucí kurzu je sl. Olga Fuxová. Cvičení zahrnuje mimo jiné:
- cviky při bolestech zad a kloubů
- uvolňovací a protahovací cviky
- cvičení na velkých a malých míčích
- kondiční a cévní gymnastika
- dechová cvičení
Ve školním roce 2011/2012 bude kurz opět probíhat v Kulturním 
domě v Klatovech každý čtvrtek od 18 hodin v klubovně-
-cvičebně č. 206. První cvičení pro všechny generace (i muže) již 
další čtvrtek 15. 9. 2011!
BREAK  DANCE zápis v úterý 6. 9. 2011 od 16.00 hodin. 
Kurz je určen všem zájemcům od 8 let věku. Break Dance je 
akrobatický taneční styl s prvky gymnastiky a bojových umění. 
S celkovým posílením těla se zabýváme protažením, 
které pomáhá při skoliózách. Kurz bude probíhat 1x týdně 
2 hodiny. Kurzovné 1.500 Kč za školní rok. 
Vedoucím kurzu je p. Jakub Heidtke.

„Zpíváme a tancujeme“ –  zápis ve středu 7. 9. 2011 v 15.00 h. 
Kurz je určen pro nejmenší děti od 3.let. Jeho úkolem je rozvíjet 
hudební a pohybovou výchovu dětí předškolního a školního 
věku. Kurzovné 1.000 Kč na školní rok. Kurz trvá 1 hodinu 1x za 
týden.
Vedoucí kurzu je p. Mgr. Hana Haladová 

Mažoretky „MODERN“ – zápis ve čtvrtek 1. 9. 2011 
v 15.00 hodin. Tento kurz je určen pro děti i dospělé. Je rozdělen 
do pěti kategorií podle věku. Skupiny vystupují na nejrůznějších 
veřejných akcích. Zúčastňují se soutěží v mažoretkovém sportu 
v České republice i v zahraničí. Kurz probíhá 1x týdně 1 hodinu 
přípravka pro začátečníky a 1x týdně 2 hodiny pokročilí. Kur-
zovné 1.000 Kč začátečníci a 1.500 Kč pokročilí za školní rok.
Vedoucím kurzu je p.  Dana Grünerová, Dis.

Mažoretky – twirling- zápis ve čtvrtek 1. 9. 2011 v 15.00 h. 
Kurz je určen pro děti i dospělé pokročilé mažoretky zapsané 
v základním kurzu. Je zaměřen především na práci s hůlkou. 
Kurz probíhá lx týdně 1 hodinu. Kurzovné 500 Kč za školní rok.
Vedoucím kurzu je sl. Dominika Hořejšová.

Taneční skupina „MODERN“ – zápis ve čtvrtek 1. 9. 2011 
v 15.00 hodin.  Tato skupina se zabývá výrazovým a moderním 
tancem. Členové se představují na různých populárních a spole-
čenských akcích, zajišťují předtančení na plesech. Skupina se 
schází l x týdně, registrační poplatek 500 Kč za školní rok.
Vedoucím skupiny je sl. Markéta Kubecová

 – 

pokračování na straně 5

Kulturní akce v Klatovech – srpen 2011
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO          www.mksklatovy.cz
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Společenský tanec – zápis v pátek 9. 9. 2011 v 16.00 hodin.
Skupina se zabývá standardními a latinsko-americkými tanci. 
Taneční páry jsou rozděleny na kategorie „děti, junioři a hlavní 
kategorie ve skupině A B C D“. Zúčastňují se soutěží ve 
společenském tanci. Kurz probíhá 1x týdně 1 hodinu. Kurzovné 

 1.000 Kč, nebo 1x týdně 2 hodiny 1.500 Kč.
Vedoucími skupiny jsou manželé Hájkovi.

Orientální břišní tance – zápis v úterý 6. 9. 2011 v 17.00 h. 
Tento kurz je určen pro mládež a dospělé. Probíhá 1x týdně 
1 hodinu. Kurzovné 1.000 Kč za školní rok.
Vedoucí skupiny je sl. Lucie Stupková.

TENNESSEE – zápis v úterý 6. 9. 2011 v 15.30 hodin.

Skupina tančí latinsko-americké a standardní rytmy na ang-
lickou nápovědu, čtverylkové tance a klasické country. Zajišťuje 
ukázky a předtančení na všech kulturních a společenských 
akcích. Schází se 1x týdně. Zájemci se mohou přihlásit do těchto 
kurzů v rámci skupiny TENNESSEE: 
1. Country tance pro seniory – country tance vyučované poz-

volnou zábavnou formou, jako způsob pohybu a rozptýlení. 
Do kurzu přijímáme páry i jednotlivce. Jednotlivci však musí 
počítat s tím, že před tancem vytvoří pár s někým jiným. 
Mohou tak například tančit dvě dámy spolu, což ale u country 
tanců není žádný problém.

2. Country tance pro dospělé –klasické, řadové, párové i mo-
derní country, to vše si v tomto kurzu užijete. Vedeno zábav-
nou formou s častou výměnou partnerek, což je u tohoto druhu 
tance obvyklé. Občasné vtipné soutěže zpestřují večery při 
kterých se hlavně odreagujete, pobavíte, ale i naučíte něco 
nového. Do kurzu přijímáme páry i jednotlivce. Jednotlivci 
však musí počítat s tím, že před tancem vytvoří pár s někým 
jiným. Mohou tak například tančit dvě dámy spolu, což ale 
u country tanců není žádný problém. Tento druh tance zvládne 
každý, kdo umí počítat do osmi a ví, kde je vlevo a vpravo!

3. Latinsko americké a standardní tance pro dospělé = 
tancování s nápovědou – nový a velmi zajímavý kurz pro 
širokou veřejnost. Chcete si vyzkoušet a naučit se tančit rytmy 
jako Jive, Rumba, Waltz, Cha cha a další? Tento styl může 
tančit kdokoli. Nebazíruje se zde na držení těla, výrazových 
efektech či na tom jak vypadáte. Jedná se o zábavu a odreago-
vání. Naučíte se základní figury jednotlivých tanců, z nichž 
každá má své jméno. Takzvaný napovídač  tyto figury do 
rytmu předříkává a vy je tančíte. Napovídač  vás provede 
celým večerem. Zvládne každý kdo trochu cítí rytmus. Do 
tohoto kurzu přijímáme pouze páry! 

4. Square a Round Dancing-pokročilí – kurz moderních tanců 
s nápovědou pro ty, co mají základy těchto tanců za sebou. 

Fotoklub – zápis ve středu 7. 9. 2011 v 19.30 hodin.
Členové fotoklubu pořádají příležitostné výstavy svých prací 
a zúčastňují se fotografických soutěží v celé ČR i v zahraničí. 
Klub se schází 1x za 14 dnů, registrační poplatek 200 Kč za 
školní rok.
Předseda fotoklubu MěKS je p. Slavomír Beneš.

Klub filatelistů – zápis 14. 9. 2011 v 19.30 hodin. 
Tento klub je určen pro děti i dospělé. Několikrát za rok pořádá 
burzu filatelistů v kulturním domě a spolupracuje s mnoha 

za školní rok

Registrační poplatek je 500 Kč za školní rok.
Vedoucím skupiny je p. Ing. František Čermák.

„ “
„ “

dokončení ze strany 4

filatelistickými kluby v ČR. Členové se schází 1x za 14 dnů. 
Registrační poplatek je 200 Kč za školní rok.
Předseda klubu je p. Josef Steiner. 

Klub numismatiků – zápis v úterý 6. 9. 2011 v 19.00 hodin.
Členové klubu jsou členy České numismatické společnosti. 
Spolupracují s Národním muzeem v Praze. Klub se schází 1x za 
měsíc, registrační poplatek 100 Kč za školní rok.
Předseda klubu je p. Josef Sejpka.

Šermdivadlo Clatonia – zápis v neděli 25. 9. 2011 ve 13.00 h. 
Skupina historického šermu vystupuje s ukázkami historických 
bitev a událostí včetně ohňostrojů v regionu i v celé ČR. Skupina 
se schází 1x týdně, registrační poplatek je 500 Kč za člena na 
školní rok. Mohou se hlásit zájemci od 15-ti let.
Vedoucím souboru je p. Jiří Bílý.

Loutkový soubor BROUČEK“ – zápis ve čtvrtek 8. 9. 2011 
v 19.30 hodin. Mohou se hlásit zájemci starší 15-ti let.
Loutkové divadlo již přes 20 let hraje pro širokou veřejnost – 
hlavně děti. Má vlastní loutky a zvukovou aparaturu. Své hry 
hraje i v anglickém a německém jazyce. Schází se 1x týdně, 
registrační poplatek je 200 Kč za člena na školní rok.
Vedoucím souboru je p. Oldřich Smola.

Ochotnický divadelní spolek BUŘINA“ – zápis v pátek 
2. 9. 2011 v 18.00 hodin v kině Šumava Klatovy, Vídeňská ul. 9.
Je určen především zájemcům o ochotnické divadlo. Soubor se 
schází 1x týdně každý pátek. Registrační poplatek je 200 Kč za 
školní rok.
Vedoucím skupiny je sl. Michaela Jankulárová.

Kurz paličkování – zahajuje pondělí 5. 9. 2011 v 17.30 hodin 
– zájemci se mohou přihlašovat již nyní 
Je určen pro jednotlivce  schází se 1x za 14 dní 2 hodiny, 
kurzovné 1.000 Kč za rok 
Vedoucím kurzu je p. Jitka Čechová.

Sborový zpěv – zápis ve čtvrtek 8. 9. 2011 v 16.30 hodin. 
Je určen pro jednotlivce , schází se 1x týdně, registrační poplatek 
200 Kč za rok.
Vedoucím sboru je p. Mgr. Michaela Baumlová 

Mykologický klub – informace o činnosti můžete získat na 
„Mykologické výstavě“ ve dnech 16. 8. 9. 2011.  

Připravujeme: 

Kurz tance a společenské výchovy pro mládež – zájemci se 
mohou hlásit po internetu nebo v kanceláři MKS. Kurz bude 
probíhat každé úterý od září do prosince 2011

Taneční pro dospělé – od ledna 2012

„

„

–

–1

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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Anketa o nejlepší provozovnu roku 2011
Město Klatovy vypsalo anketu, z níž vzejde veřejností nejlépe hodnocená provozovna v oborech: obchod, ostatní služby, výroba, 

restaurační zařízení. Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města a v tisku. Informace o anketě, podmínkách a způsobu 
hlasování a vyhodnocení naleznete na webových stránkách města, nebo v Informačním centru Městského úřadu v Klatovech.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2011 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2011 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Okružní křižovatka u parku – ve spolupráci s ŘSD proběhla 
výstavba okružní křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě u parku, 
přeložka plynovodu, vodovodu, úprava chodníků, VO, přechodů pro 
chodce a míst pro přecházení. Je dokončen povrch vozovek i chod-
níků a probíhá zkušební provoz. 

Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného chodníku podél 
silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek, úprava křižovatky na 
Kal a Husín, úprava cesty za požární zbrojnicí. Zároveň Správa 
a údržba silnic Klatovy obnovila povrch části vozovky silnice III. třídy 
směrem na Tupadly od křižovatky na Kal po konec obce. Je dokončen 
chodník ze zámkové dlažby v rámci této stavby i chodník opravený 
v rámci údržby. Povrch vozovky v rozsahu délky nového chodníku, 
tj. od křižovatky na Kal směrem na Klatovy, bude proveden v celé 
šíři až po vybudování nového mostu přes řeku Úhlavu.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 budou 
provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově a vý-
stavba mostu nového, demolice stávajícího inundačního mostu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba mostu přes Drnový 
potok, výstavba mostu přes Tupadelský potok, výstavba dvou 
okružních křižovatek na začátku a na konci uzavřeného úseku silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky inženýrských sítí a zemní práce 
obchvatové komunikace, které nezasáhnou do zásadního omezení 
dopravy po přilehlých komunikacích.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov v úseku od plaveckého bazénu po vjezd 
k MO Rybáři Klatovy v době od 1. 3. do 31. 12. 2011. Objízdná trasa 
je vyznačena v terénu přes obec Kal. Provoz linky autobusové 
dopravy č. 432101 je dočasně zastaven. Náhradní dopravu pro cestující 
z Tajanova, Kalu a Beňov zajistí linky č. 432100 podle objížďkového 
jízdního řádu. V obci Tajanov jsou zastávky přemístěny na komunikaci 
směr Kal a označeny mobilním označníkem.

Komunikace v měsíci srpnu 2011 Cestujícím ze spoje č. 4 linky 432100 je umožněn bezplatný přestup na 
linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje s aktuálním datem na 
spoj :
- spoj č. 15 linky 436001 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,
   náměstí Míru, Luby,
- spoje č. 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky,
   náměstí Míru, u Gymnázia a Plánické sídliště,
- spoj č. 7 linky 436004 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,
   u Gymnázia a Plánické sídliště.

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – od 1. 8. bude 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku části Plzeňské ulice 
v úseku od křižovatky Pod Koníčky po budoucí okružní křižovatku pod 
nemocnicí. 
Chodník bude postupně uzavírán. Termín dokončení do 9. 9. 2011.

Oprava povrchu komunikace v Žižkově ulici – v souvislosti 
s rekonstrukcí kanalizačního řádu dojde k úpravě asfaltového povrchu 
v celé šíři komunikace. Úplná uzavírka Žižkovy ulice. Termín 
dokončení do 31. 8. 2011.

Oprava povrchu komunikace k pískovně v obci Pihovice. Proběhne 
oprava povrchu cesty přespádováním s povrchem z penetračního 
makadamu. 
Termín dokončení do 31. 8. 2011.

Oprava povrchu cesty směrem na Kvaslice v obci Habartice. 
Proběhne oprava povrchu cesty s povrchem z odfrézovaného 
asfaltového reciklátu. 
Termín dokončení do 31. 8. 2011.

Technické služby města Klatov budou provádět průběžnou 
drobnou opravu poškozených komunikací po zimě.

Vážení občané. Děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato 
nutná dopravní omezení.

vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
František Kocfelda
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SRPEN 2011

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou 
kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Každoročně 
se v měsíci září otevírají  nejširší veřejnosti brány zajímavých 
kulturních památek, budov a objektů. V rámci této akce jsou 
pořádány nejrůznější doprovodné akce  koncerty, soutěže a další 
kulturní programy. 

V České republice se konají pravidelně od roku 1991 v první 
polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V Klatovech se letošní Dny evropského dědictví uskuteční 
v sobotu dne 10. 9. 2011. V jejich rámci město Klatovy připravuje:

Zdarma prohlídky:
Barokní lékárny U Bílého jednorožce, Vlastivědného muzea Dr. 
K. Hostaše v Klatovech a Kolonády

Bohatý kulturní program:
městský park (Mercandiniho sady)
10.00 h. - řemeslný trh s ukázkami 

- soutěž v kosení trávy „O nejlepšího sekáče Klatovska“ 
  (zájemci se mohou přihlásit 9.30 10.00 h. u pódia)
- zajímavé atrakce pro děti, výtvarná dílna, deskové
  a pohybové hry
- možnost jízdy na raftu pro děti i dospělé
- k poslechu zahraje dechová kapela Úhlavanka 

14.00 h. - zahájení hlavního programu starostou města  
- hudební skupiny Hradní duo
- folklórní soubor Šumava a Šumavánek
- soubor španělských tanců
- divadlo Buřina, šermíři Clatonie
- pokračování soutěží a her pro děti

–

–

Dny evropského dědictví v Klatovech dne 10. září 2011

UPOZORNĚNÍ – PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA

Oddělení pro dospělé čtenáře, studovna, čítárna:
Pondělí  9–12 13–18 h.
Úterý 9–12 13–16 h.
Středa 13–18 h.
Čtvrtek 9–12 13–16 h.
Pátek 9–12 13–16 h.

Oddělení pro děti a mládež: 
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8–12 h.
Oddělení pro děti a mládež – pobočka ZŠ Tolstého: 
V době prázdnin uzavřena
Antikvariát:
Srpen: pondělí, úterý, čtvrtek 9–12 a 13–16 h.

Pracovník bude k zastižení u výpůjčního pultu v oddělení pro 
dospělé čtenáře.

Výstava je přístupná v době provozu knihovny, výstavní galerie 2.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

náměstí Míru
19.00 h. - večerní prohlídka kostelů s odborným výkladem

   (sraz  v 19.00 h. na náměstí u kašny)
20.15 h. - ohnivá show skupiny Samotáři

Věřím, že velká pestrost sobotního programu přinese všem 
bohaté zážitky.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru ŠKCR MěÚ

Městský park (Mercandiniho sady).Městský park (Mercandiniho sady).

Španělské tance. Ohnivá show.
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Vážení spoluobčané,

uplynulo jen pár dní od 
chvíle, kdy prvňáčci v dopro-
vodu svých blízkých překročili 
pomyslné prahy škol a poprvé 
usedli mezi nové kamarády do 
školních lavic. I v našich ško-
lách jsme zaznamenali podobný 
trend jako v celé zemi. Dětí 
v prvních třídách opět přibylo. 
A ještě po několik dalších let 
tomu tak bude. Stav je to určitě 
pozitivní a potěšitelný. Jedno-
značně o něm vypovídají nejen 
počty novorozenců, ale posléze 
i zájem rodičů o umístění svých 
ratolestí do mateřských škol. 
K zápisu do nich přišlo letos 

v Klatovech přes 300 dětí. Po 
dlouhé době by tak nedosta-
čovala stávající kapacita 820 
míst  v předškolních zařízeních. 

Bez ohledu na to, že rodiče 
často zapisují i děti výrazně 
mladší tří let věku, jsme velmi 
rychle zareagovali. Zastupitelé 
bezprostředně uvolnili z roz-
počtové rezervy města přes 
3 mil. Kč, díky nimž budou 
v nejbližších týdnech dokon-
čeny stavební úpravy dvou 
objektů MŠ v Koldinově 
a Studentské ul. Zvýšený počet 
míst v mateřských školách by 
měl uspokojit v souladu s pra-
vidly pro přijímání dětí pře-
devším rodiče tříletých dětí, 
kteří po mateřské dovolené 
plánují návrat do práce. Paní 
ředitelka Brunnerová mne 
pravidelně o situaci a potřebách 
MŠ informuje a v případě 
akutní potřeby budeme hledat 
další možnosti tak, aby byla 
zajištěna péče o malé děti. Při 
rozhodování o dalších krocích 
však musíme vzít v potaz 
i hlavní poslání předškolních 
zařízení. Přednostně se musí 

postarat o děti, jejichž rodiče již 
musí nastoupit do zaměstnání, 
nikoliv sloužit k nepravidel-
nému pohlídání dětí na několik 
hodin v týdnu. 

S nedostatkem míst se 
naštěstí nepotýkají školy zá-
kladní. Investované finanční 
prostředky slouží ke zlepšení 
podmínek pro jejich činnost. 
Největší změnu zažijí po prázd-
ninách žáci ze ZŠ Čapkova ul., 
kteří začnou cvičit na víceúče-
lovém hřišti s umělým povr-
chem. Jeho součástí je i prostor 
s herními prvky pro nejmenší. 
Areál však nebude úzce sloužit 
jen pro školní výuku. Díky 
nové bytové výstavbě v této 
části města výrazně přibylo pře-
devším mladých rodin. Právě je 
by měla nabídka aktivního 
trávení volného času oslovit 
a věřím, že moderní sportoviště 
hojně využijí v odpoledních 
hodinách či o volných dnech.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  13. 9. 2011

Úterý  27. 9. 2011

Dětí přibýváDětí přibývá
Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  1. 11. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Vybráno z obsahu:

Dětské hřiště u venkovního sportoviště ZŠ Čapkova.
foto: MÚ Klatovy

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem ZŠ Čapkova.

Herny nemají budoucnost
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Rozbory hospodaření
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Stav komunikací v září
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Pozvánka Města Klatovy
+ Dokončení cyklostezky
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Projekt AXA DĚTEM 
rozvíjí hravost

Zábava pro celou rodinu
strana 6

Rozkvetlý domov
Soutěž o nejkrásnější okno 

strana 8



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJZÁŘÍ 2011STRANA 2

Vážení čtenáři,

letní dny byly zčeřeny 
několika událostmi, které 
souvisejí s dvěma novými 
městskými obecně závaznými 
vyhláškami. Jedna z nich ome-
zuje provozní dobu barů a po-
hostinských zařízení, druhá 
stanoví 100m vzdálenost od 
některých zákonem vyjme-
novaných budov. Krátce se 
o těchto událostech zmíním. 

Městské vyhlášky byly 
shledány zákonnými

Provozovatelé několika 
heren v Klatovech podali 
žádost, aby ministerstvo vnitra 
navrhlo Ústavnímu soudu ČR 
zrušení obou vyhlášek. Minis-
terstvo provedlo v Klatovech 

podrobné šetření o okolnos-
tech vydání obou vyhlášek, 
o důvodech, které k nim za-
stupitelstvo vedly a o proce-
duře jejich přijetí. Výsledkem 
je stanovisko, které minis-
terstvo stěžovatelům zaslalo, 
a které konstatuje, že naše 
vyhlášky jsou v souladu 
s Ústavou, v souladu se záko-
ny, že byly přijaty patřičným 
způsobem a mají potřebné 
legislativní náležitosti.

Omezení provozní doby se 
týká i heren

V současné době někteří 
provozovatelé heren pokračují 
v provozu nonstop, neboť se 
domnívají, že heren se  ome-
zení netýká, neboť vyhláška 
omezuje provoz „restaurací, 
barů a podobných zařízení“. 
Jejich výklad není správný  

restaurace, bary a další jsou 
provozovnami, tedy, jak říká 
zákon, prostorem, v němž se 
provozuje hostinská činnost. 
Hrací přístroje jsou umístěny 
v těchto provozovnách, tudíž 
uzavření takového prostoru 
nutně znamená i ukončení 
provozu hracích přístrojů 
uvnitř něho. Obcházet vyhláš-
ku odůvodněním, že barový 
pult přestal prodávat, a že 
hrací stroje tudíž mohou být 
v provozu dál, je mylné.

–
–

Omezení se netýká 
občerstvení na čerpacích 

stanicích

Podobně chybná byla 
i argumentace těch, kdo proti 
vyhlášce brojí, že totiž musejí 
být v noci uzavřena také 
občerstvení na čerpacích 
stanicích – když všichni, tak 
všichni. Ministerstvo i tento 
výklad odmítlo a dalo za 
pravdu městu – hlavní činností 
těchto stanic je prodej pohon-
ných hmot. Účelem vyhlášky 
je zásah proti negativním 
vlivům heren a proti rušení 
nočního klidu, drobné do-
plňkové občerstvení není 
nebezpečím, proti němuž je 
nová úprava namířena. Výklad 
právního předpisu musí být 
především rozumný, nikoli 
absurdní.

„Uzavřená společnost“?

Některé provozovny pro-
voz zdánlivě uzavřou, vyvěsí 
nápis „soukromá akce“ nebo 
„uzavřená společnost“ a po-
kračují v provozu dál. To je 
porušením vyhlášky. Městská 
policie provozovny pravidelně 
monitoruje, záznamy se vy-
hodnocují. Zatím je na prvním 
místě stále ještě snaha řešit 
věc domluvou a upozorněním 
na nesprávný postup.

V některých provozovnách 
došlo k vážnějším incidentům, 

které jsou řešeny jako pře-
stupky. Dvě přestupková říze-
ní již byla skončena uložením 
pokuty, dvě jsou v běhu, v jed-
nom z případů vznikla městu 
škoda, která byla uhrazena. 

Většina provozovatelů 
vyhlášky respektuje

Město si váží provozova-
telů, kteří novou právní úpra-
vu respektují. Jejím cílem není 
nikoho šikanovat, nýbrž za-
sáhnout na území města proti 
gamblingu a proti rušení 
nočního klidu. Proto jsme již 
v květnu, při přijetí obou vy-
hlášek avizovali, že po půl 
roce zhodnotíme jejich účin-
nost. Ukáže-li se, že plní svůj 
účel, bude možné uvažovat 
o volnější úpravě provozní 
doby. Ukáže-li se opak, bude 
nutno uvažovat naopak o přís-
nějším postihu. Druhá vyhláš-
ka, o zákazu umisťování 
hracích přístrojů a videotermi-
nálů ve 100 metrové vzdá-
lenosti od vybraných budov, 
zůstane nepochybně zacho-
vána. Město má nyní v rukou 
i další možnosti zásahu proti 
hernám, které dosud nevy-
užilo. Gambling v Klatovech 
budoucnost nemá.  

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Herny nemají v Klatovech budoucnost

ilustrační foto Rudolf Lang

Herna ve Vídeňské ulici. foto Rudolf Lang
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Vážení  čtenáři Zpravodaje,

dne 17. srpna 2011 se 
uskutečnily pololetní rozbory 
hospodaření města a jeho 
příspěvkových organizací.  
30. srpna je projednala Rada 
města a poslední srpnový den 
jim byl věnován seminář  
určený pro paní a pány 
zastupitele, vedoucí odborů 
města a ředitele městských 
organizaci. Všechna tato 
jednání, byť nesporně důležitá 

a mnohdy velmi zajímavá, byla jen kroky na cestě 
k zastupitelstvu, které rozbory hospodaření projedná na svém 
zářijovém zasedání 6. 9. 2011.

O rozborech a stavu majetku města Vás budu podrobně 
informovat v příštím čísle Zpravodaje. Dnes mi dovolte zmínit 
organizace města. Bylo by škoda, aby informace o jejich 
hospodaření „unikla pozornosti“ to by nás mrzelo zejména 
proto, že letos jsme poprvé dali k dispozici celé rozbory 
jednotlivých organizací na . 

Odpověď na otázku, jaké jsou základní relace hospodaření 
organizací města, dává následující tabulka:

S výjimkou  Městské knihovny (MK) hospodaří všechny 
organizace k 30. 6. s kladným hospodářským výsledkem. 
Potěšitelné je to zejména u Technických služeb (TSMK), 
jejichž hospodaření za rok 2010 bylo ostře kritizováno na 
posledních ročních rozborech, důsledkem byla i výměna 
ředitele této organizace. V případě Městské knihovny je 
záporný výsledek dán zejména extrémní nárůstem spotřeby 
elektřiny v nově otevřeném depozitáři. Budeme muset hledat 
a najít řešení tohoto problému.

 – 

 – 

www.klatovy.cz

Uvedené příspěvkové organizace, jak název napovídá, 
dostávají od města příspěvek na provoz. Příspěvek = peníze, 
které město organizacím dává, jsou v jejich účetnictví 
zúčtovány jako výnosy. To znamená, že část výnosů, které 
vidíte v horní tabulce,  tvoří  příspěvek  (peníze) od města . 

Tabulka, která říká, jaký je podíl příspěvku města na 
výnosech organizací, je zajímavá:

Jestliže u základních škol činí příspěvek za pololetí 
průměrně cca 2 mil. Kč (a podílí se na 12-16% jejich výnosů) 
představuje příspěvek města:

76,3% výnosů Městské knihovny,
73,5 % výnosů Technických služeb,
51,6% výnosů Městského kulturního střediska.

Příspěvek, který dáváme na činnost Městského ústavu 
sociálních služeb, v částce 4.250 tis. Kč za první pololetí tohoto 
roku představuje 12,5% výnosů této organizace. V případě 
školek (sjednocených do jedné organizace ) příspěvek ve výši 
5,2 mil. Kč tvoří 21,3% výnosů.

Jednoduchá čísla, rozumíme jim však všichni stejně? 
Rozumíme jim dobře? Pojďme si je „přečíst“ ještě jednou 
a vyjádřeme se jinak. Použijme jako příklad Technické služby:

Ty za první pololetí vyúčtovaly výnosy (s určitou mírou 
nepřesnosti můžeme říci tržby) ve výši 40,5 mil. Kč. Z této 
částky ovšem 29,8 mil. Kč jsou výnosy dané příspěvkem 
města. Město je tak nejvýznamnějším „odběratelem“ 
Technických služeb. Zakázky pro město Klatovy, představují 
73,5% toho, co Technické služby vyfakturují.

Celkem město Klatovy v 1.pololetí roku poskytlo svým 
organizacím na krytí neinvestičních výdajů příspěvek ve výši  
54,1 mil. Kč.  

Proč ta čísla a procenta zmiňuji? Určitě nejen proto, 
abych připomněl, že všechno něco stojí. Jistě i proto, že nám 
něco říkají o určitých konkrétních relacích, o nichž mají občané 
Klatov právo být informováni.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Rozbory hospodaření města a jeho 

příspěvkových organizací

Poznámka : věřím, že „zkratkovité názvy“ organizací jsou srozumitelné, jen pro připo-
menutí „HČ-SNK“ = hospodářská činnost spravování majetku města zajišťovaná SNK, 
s.r.o. Klatovy ( společností s ručením omezeným ve 100% vlastnictví města Klatovy).

Organizace Náklady
tis. Kč

TSMK

MěÚSS 

Městská knihovna

MěKS

32.889

ZŠ Čapkova

ZŠ Tolstého

ZŠ Plánická

39.055

4.426

6.989

12.665

14.310

16.279

Masarykova ZŠ

HČ - SNK

MŠ Studentská

Celkem

11.523

24.104

14.923

177.163

Výnosy
tis. Kč

34.115

40.530

4.353

7.231

12.990

14.316

17.148

12.223

24.235

17.733

184.874

Výsledek
tis. Kč

1.226

1.475

-73

242

325

6

869

700

131

2.810

7.711

Organizace Výnosy
tis. Kč

TSMK

MěÚSS 

Městská knihovna

MěKS

34.115

ZŠ Čapkova

ZŠ Tolstého

ZŠ Plánická

40.530

Masarykova ZŠ

HČ - SNK

MŠ Studentská

Celkem

Příspěvek
města - tis. Kč

4.250

29.768

3.320

3.730

1.969

1.776

2.115

2.035

5.162

0

54.125

Podíl přísp.
na výnosech

12,46%

73,45%

76,27%

51,58%

15,16%

12,41%

12,33%

16,65%

21,30%

0,00%

29,28%

4.353

7.231

12.990

14.316

17.148

12.223

24.235

17.733

184.874
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Okružní křižovatka u parku – ve spolupráci s ŘSD proběhla 
výstavba okružní křižovatky silnic I/22 a I/27 v lokalitě u parku, 
přeložka plynovodu, vodovodu, úprava chodníků, VO, přechodů pro 
chodce a míst pro přecházení. Je dokončen povrch vozovek i chod-
níků a probíhá zkušební provoz. 

Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného chodníku podél 
silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek, úprava křižovatky na 
Kal a Husín, úprava cesty za požární zbrojnicí. Zároveň Správa 
a údržba silnic Klatovy obnovila povrch části vozovky silnice III. třídy 
směrem na Tupadly od křižovatky na Kal po konec obce. Je dokončen 
chodník ze zámkové dlažby v rámci této stavby i chodník opravený 
v rámci údržby. Povrch vozovky v rozsahu délky nového chodníku, 
tj. od křižovatky na Kal směrem na Klatovy, bude proveden v celé 
šíři až po vybudování nového mostu přes řeku Úhlavu.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 budou 

Komunikace v měsíci září 2011

provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově a vý-
stavba mostu nového, demolice stávajícího inundačního mostu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba mostu přes Drnový 
potok, výstavba mostu přes Tupadelský potok, výstavba dvou 
okružních křižovatek na začátku a na konci uzavřeného úseku silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky inženýrských sítí a zemní práce 
obchvatové komunikace, které nezasáhnou do zásadního omezení 
dopravy po přilehlých komunikacích.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov v úseku od plaveckého bazénu po vjezd 
k MO Rybáři Klatovy v době od 1. 3. do 31. 12. 2011. Objízdná trasa 
je vyznačena v terénu přes obec Kal. Provoz linky autobusové 
dopravy č. 432101 je dočasně zastaven. Náhradní dopravu pro cestující 
z Tajanova, Kalu a Beňov zajistí linky č. 432100 podle objížďkového 
jízdního řádu. V obci Tajanov jsou zastávky přemístěny na komunikaci 
směr Kal a označeny mobilním označníkem.
Cestujícím ze spoje č. 4 linky 432100 je umožněn bezplatný přestup 
na linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje s aktuálním 
datem na spoj :
- spoj č. 15 linky 436001 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,
   náměstí Míru, Luby,
- spoje č. 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky,
   náměstí Míru, u Gymnázia a Plánické sídliště,
- spoj č. 7 linky 436004 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,
   u Gymnázia a Plánické sídliště.¨

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – od 1. 8. bude 
zahájena v rámci údržby oprava povrchu chodníku části Plzeňské ulice 
v úseku od křižovatky Pod Koníčky po budoucí okružní křižovatku pod 
nemocnicí. 
Chodník bude postupně uzavírán. Termín dokončení do 9. 9. 2011.

Oprava povrchu příjezdových cest a parkovišť ve Spojovací ulici 
před čp. 93, 94 a čp. 85, 86  poloviny září bude zahájena v rámci 
údržby komunikací oprava povrchu příjezdových komunikací k těmto 
domům včetně úpravy nových parkovacích ploch před domy. 
Oprava bude provedena za uzavírky, bude zabezpečen přístup do 
domů.
Termín dokončení polovina listopadu.

Výměna vodovodu v Procházkově ulici 

Akce bude provedena za uzavírky provozu, bude zabezpečen přístup 
do přilehlých domů. 
Termín dokončení konec října.

Technické služby města Klatov budou provádět průběžnou 
drobnou opravu poškozených komunikací po zimě.

vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

– od

– od 12. 9. bude zahájena 
v rámci vodohospodářských akcí města výměna vodovodního řadu 
v Procházkově ulici v úseku mezi ulicemi Spojovací a Palackého. 
Zároveň dojde k opravě asfaltového povrchu v celé šíři vozovky.

František Kocfelda

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Okružní křižovatka u parku. foto Rudolf Lang

Výstavba mostu a okružní křižovatky. 
Lokalita u před Tajanovem. bazénu 

foto Rudolf Lang
Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým

přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Výstavba cyklostezky 

Pod Borem byla dokončena

Dne 30. 6. 2011 byla stavebně dokončena akce Výstavba 
cyklostezky Pod Borem. Jedná se o nově vybudovanou cyklostezku 
o šířce 3 m a celkové délce 750 m s asfaltovým povrchem. 
Cyklostezka plynule navázala na cyklostezku vybudovanou před 
třemi léty v rámci akce přeložka silnice II/185 Pod Borem v místě 
okružní křižovatky v průmyslové zóně a propojila tím pro cyklisty 
město Klatovy s obcí Štěpánovice u zahrádkářské kolonie.

Celkové náklady akce činily 2 501 653 Kč.
Město Klatovy obdrželo na tuto akci dotaci v rámci 5. Výzvy ROP 

NUTS II Jihozápad - osy 3 Rozvoj cestovního ruchu - oblast podpory 
3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve výši 92,5 %, což činí 
dotaci do výše 2 248 343 Kč.

Vlastní stavba byla zahájena dne 1. 4. 2011 a trvala tedy celkem 
3 měsíce. Vybudovaná stavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti 
cyklistů, kteří tak využijí samostatný pruh vedle hlavní silnice.

vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
František Kocfelda

POZVÁNKA MĚSTA KLATOVY.   Měsíc září je charakteristický nejen začátkem nového školního roku, ale je i obdobím, kdy vrcholí veškeré 
venkovní aktivity. I město Klatovy připravilo pro milovníky památek a tradičních akcí řadu kulturních vystoupení, prezentací, výstav, komen-
tovaných prohlídek historických objektů a prostranství. Přijďte se pobavit, zasoutěžit si, zazpívat si, ale i nahlédnout do duše našich památek.  
Přeji krásný vstup do babího léta.      , vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ KlatovyIng. Alena Kunešová
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Projekt AXA DĚTEM rozvíjí hravost
ČERNÁ TABULE SE ŽIRAFKOU SIGNALIZUJE, ŽE TADY AXA POMÁHÁ PEČOVAT O HŘIŠTĚ

Na počátku byl dobrý nápad. 
Podpořit přirozenou hravost dětí, 
zapojit do dětských her také 
jejich rodiče, zajistit bezpečnost 
prostoru, kde si dospělí a děti 
mohou spolu hrát. Umožnit 
prohloubení vztahu mezi rodiči 
a dětmi prostřednictvím společné 
hry. Kdo jiný by se o to měl po-
starat, než pojišťovna zaměřená 
na rodinu a život, který je víc než 
standardní.

DŮLEŽITOST HŘIŠŤ
Nikdo asi nepochybuje o důleži-
tosti dětských hřišť ve městech. Je 

to důležitý prostor, kde děti 
tráví velkou část svého dětství. 
Maminky si popovídají, děti po-
znají nové kamarády, všichni se 
nadýchají čerstvého vzduchu. 
Finanční náklady na vybudování 
a udržování dětského hřiště jsou 
však obrovské. Proto zde pojiš-
ťovna AXA pomáhá.
Bohužel, na hřiště nechodí jen 
děti s rozzářenýma očima, ale 
také lidé s touhou vše hezké oko-
lo sebe zničit. Díky podpoře od 
pojišťovny AXA je nyní snazší 
dětská hřiště udržovat bezpečná, 
v pořádku a v čistotě.

TABULE JAKO BRÁNA DO 
ŘÍŠE INSPIRACE
Finanční podporou to ale nekončí. 
Černá kreslící tabule se žirafkou, 
umístěná na hřišti, na sobě nese 
tajemný QR kód, který návštěv-
níka s mobilním internetovým 
připojením přenese na webové 
stránky AXADETEM.CZ. Zde 
rodiče najdou spoustu dobrých 
nápadů, co by si s dětmi mohli za-
hrát, jsou zde písničky, básničky 
i omalovánky pro chvíle, kdy 
bude zamračeno a zůstanou s dět-
mi doma. Najdou zde i nejbližší 
akce v okolí, kam lze zajít.

OPICE
Houpají se nad zemí,
skáčou, v pralese se válejí.
Opička se drží silně,
trénovat však musí pilně.

SLONI
Máma mládě sprchuje,
voda cvaldu umyje.
A po každé dobrotě,
věnují se čistotě.

TULENI
V korytě ledovém jedu,
na zádech, anebo v sedu.
Tydýt kámo! pištím,
dolů rychle svištím.

VÍTR
Vítr silně fouká,
přetočil i brouka.
Leží chudák na zádech,
jenom ztěžka chytá dech.
Nedávej ho do krabičky,
spíš mu pomož na nožičky.
Pak na krovkách z perleti,
kolem tebe proletí.

VOSA
To je ale velká klika,
že neštípla tě do jazyka,
žlutá vosa, která tady
krouží kolem limonády.

V básničkách jde samozřejmě 
o rýmy, ale ve druhém plánu jde 
o to, zábavnou formou poučit, 
předat určité poselství o rozdílu 
mezi bezpečným a rizikovým 
chováním. AXA je pojišťovna, 
která ví, že prevence je nejlepší 
způsob ochrany zdraví.

Zábava pro celou rodinu
WEBOVÉ STRÁNKY PŘIPOMÍNAJÍ, CO UŽ JSTE MOŽNÁ ZAPOMNĚLI

Webové stránky AXADETEM.CZ 
mají blíž k zálesáckému zá-
pisníku, než k počítačové hře. 
Návštěvníkovi s internetem v mo-
bilu ukážou, která další hřiště má 
ve svém okolí, jaké nejbližší akce 
pro děti a jejich rodiče se ve měs-
tě chystají.
Stránky nabídnou inspiraci ro-
dičům, kteří si zrovna nemohou 
vzpomenout na svou oblíbenou 
hru z dětství, chtějí si s dětmi za-
zpívat či naučit se novou básnič-
ku. Stránky fungují nejen v mobi-
lu, ale samozřejmě i na domácím 
počítači. Třeba když venku prší, 
najdete zde hry pro doma, nebo 
omalovánky k vytištění.
Stránky se neustále doplňují 
o další nové hry, písničky, bás-
ničky i omalovánky, aby stálo za 
to se na ně často vracet.

QR kód – co je to, 
k čemu to slouží?

Je to takový lepší čárový kód, 
který znáte z obalů potravin. QR 
kód, který se nachází na každé 
černé tabuli projektu AXA 
DĚTEM, slouží pro rychlé získání 
informací pouhým vyfocením 
přes čočku mobilního telefonu. 
Telefon musí být vybaven 
programem pro čtení QR kódů, 
který lze snadno zdarma stáhnout 
na adrese www.i-nigma.mobi. 
V našem konkrétním případě 
slouží QR kód k rychlému 
nalezení a zobrazení webových 
stránek AXA DĚTEM, takže není 
potřeba zadávat složitou webovou 
adresu ručně.
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Anketa o nejlepší provozovnu roku 2011

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2011 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2011 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Anketa o nejlepší 

provozovnu roku 2011
Město Klatovy vypisuje anketu, z níž vzejde veřejností 

nejlépe hodnocená provozovna v oborech: obchod, ostatní 
služby, výroba, restaurační zařízení. Anketa bude slavnostně 
vyhlášena a zahájena v sobotu dne 14. května 2011 na klatov-
ském náměstí při příležitosti zahájení turistické sezony, 
ukončena bude dne 20. 12. 2011 rovněž na klatovském náměstí 
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.  

Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města 
a v tisku mezi Vánoci a Novým rokem, vyhlášení vítězové budou 
přijati vedením města na klatovské radnici první pracovní den po 
Novém roce.

Anketa je vypsána za následujících podmínek:

Kdo může hlasovat?
- hlasovat může široká veřejnost, trvalé bydliště nerozhoduje

Způsob hlasování
- vyplnění anketního lístku na webových stránkách města nebo 

formou hlasovacích lístků v papírové podobě
- anketní lístek bude uveřejňován v každém čísle Klatovského 

zpravodaje, po vyplnění jej odevzdejte do informačního centra 
Městského úřadu v Klatovech, uzávěrka ankety bude v prosinci 

Způsob vyhodnocení
- vítězem bude provozovna s nejvyšším počtem obdržených hlasů 

v každé kategorii
- každý vyplněný lístek bude slosován, vylosovaní respondenti 

převezmou ceny při přijetí vítězů na radnici

Hrobka rodiny Šebelíkovy – odd. I., č. 135a
• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, spodní část 

stavby je zděná, vrchní stavba je z přírodního kamene 
z malé části leštěného; stáří objektu je stanoveno na 89 let, 
byla provedena v roce 1922. Část žulových desek je popras-
kaná. Na hrobě jsou umístěny dvě lampy.

• vyvolávací cena 32 000 Kč. 
Hrobka  - odd. I., č. 136

• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, rámy a desky 
jsou ze žuly, žulový pomník byl stržen a v současné době 
leží neuspořádaný v jednotlivých kusech na hrobové desce; 
technický stav podzemní části stavby nebylo možno zjistit. 
Hrobka byla postavena asi v roce 1938.

• vyvolávací cena 20 000 Kč. 
Termín výběrového řízení:   21. 9. 2011 v 15.00 h.
Místo konání výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu ne-
movitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového 
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách 
města Klatovy:  - složka Městský úřad Klatovy, 
složka Úřední deska, složka Prodeje, pronájmy, dražby
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 9. 9. 2011 město Klatovy, odb. rozvoje města, 4. p. budovy. 
Bližší informace o nabídce poskytují pracovnice odboru 
rozvoje města, kontaktní osoby:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města 
MěÚ, tel. 376 347 221, e-mail: 

www.klatovy.cz

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

hrobová zařízení, bez pozemku, 
umístěná na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech:

Město Klatovy nabízí k prodeji formou výběrového řízení:
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Vážení spoluobčané,

již podeváté byla letos 
vyhlášena urbanisticko-archi-
tektonická soutěž „Cena Petra 
Parléře“. Během svého trvání 
se stala mimořádně prestižní 
záležitostí, jež se koná pod 
záštitou Ministerstva pro 
místní rozvoj a Ministerstva 
životního prostředí. Se svými 
návrhy do ní vstupují zejména 
týmy mladých, nadějných 
architektů. V duchu stěžejního 
motta soutěže „Vracíme měs-
tům paměť, půvab a krásu“ řeší 

úpravy veřejného prostoru na 
základě zadání jednotlivých 
přihlášených měst, kterých 
bylo během devíti let již více 
než dvě stovky.

Za Klatovy jsme do letoš-
ního ročníku přihlásili téma 
„Regenerace náměstí Míru 
a přilehlých prostranství“. 
Právě o nich totiž pravidelně 
diskutují jednotlivá zastupi-
telstva města. Nejsou to debaty 
bezúčelné a zbytečné. Často se 
střetávají protichůdné pohledy 
na dopravní řešení od úplného 
zklidnění až po ještě větší 
průjezdnost a rozšíření parko-
vacích ploch. Zároveň jak mo-
biliář, tak především osvětlení 
náměstí velmi rychle dožívají. 
Přilehlá prostranství Divadelní 
ulice a radničního dvorku též 
volají po změně, aby se stala 
příjemnými místy pro Klato-
vany i návštěvníky města. 
Náměstí Míru je jednoznačně 
tím nejpřirozenějším místem 
pro setkávání a rozhodně si 
zaslouží i nezaujaté pohledy 
zvenčí. Právě ty si při přípravě 
podkladů pro soutěž slibovala 

na základě vlastních zkuše-
ností městská architektka Ing. 
arch. Eva Brandová, stejně 
jako i velmi aktivní členové 
kulturní komise.   

Vyhlášení výsledků však 
předčila veškerá naše očeká-
vání. Klatovy zaujaly osm 
architektonických týmů, které 
předložily svoje náměty. Už 
jen získat tolik různých 
pohledů je mimořádně cenné. 
Nejvíce nás však potěšilo, že 
hlavní cenu získal klatovský 
návrh z dílny atelieru „archi-
tekti chmelík&partneři, s.r.o.“ 
Členem vítězného týmu je 
i místní rodačka Ing. arch. 
Hana Kasalová.

Jednou z podmínek účasti 
v soutěži je povinnost přihlá-
šených měst uspořádat veřejné 
představení jednotlivých sou-
těžních návrhů. Na něm budete 
mít, vážení spoluobčané, pří-
ležitost osobně se seznámit 
s řešiteli zadání a jejich po-
hledy na centrum našeho 
města. Jsem přesvědčen, že 
ještě před tím byste však měli 
mít příležitost v klidu si 
jednotlivé návrhy prohlédnout. 
Právě proto budou od počátku 
října vystaveny na chodbách 
bývalé Jezuitské koleje, kam 
často přicházíte do Městské 
knihovny.

Musím zdůraznit, že 
všechny studie jsou v tuto 
chvíli ideové náměty, nikoliv 
odsouhlasené a k realizaci 
připravené projekty. Některé 
z nich jsou však zcela určitě 
mimořádně zajímavé a mnohé 
z vás určitě osloví. Ostatně, to 
už můžete při prohlídce posou-
dit sami.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  11. 10. 2011

Úterý  25. 10. 2011

Vítězný návrh pro KlatovyVítězný návrh pro Klatovy
Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  15. 11. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

Vybráno z obsahu:

Divadelní uliceRadniční dvorek - svatební nádvoří foto: MÚ Klatovy
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Dámy a pánové,

slavíme státní svátek dne 
české státnosti, svátek sv. 
Václava. Nechci se dnes zabý-
vat životem knížete Václava, 
ale spíše tím, co je s „vévodou 
české země“ spojeno po jeho 
smrti. Václav byl, jak víme, 
28. září ráno napaden svým 
bratrem Boleslavem, který se 
na něho obořil mečem. 
Panovník se ubránil, meč mu 
vyrazil z ruky a Boleslava 
srazil na zem. Potom jej však 
obklopili Boleslavovi druži-
níci a ubili ho. Tady více než 
tisíciletý příběh začíná.

Již tři roky po vraždě 
nechal Boleslav bratrovo tělo 
vyzvednout, převézt do Prahy 
a pietně uložit do krypty 
kostela sv. Víta, založeného 
Václavem na Pražském hradě, 
tedy do samého srdce českého 
státu. Zde panovníkovy ostat-
ky spočívají dodnes. Již 30 let 
po smrti nechávají Václavovi 
nástupci razit na českých min-
cích Václavovo jméno s jeho 
symbolem, svatováclavským 
praporcem. Okolo roku 1200 
je písemně zaznamenán Sva-
továclavský chorál, hymnus, 
který se předtím traduje z ge-
nerace na generaci ústně.

Roky se valí dál, na přelo-
mu 14. a 15. století vystupuje 
jako svatováclavský ctitel 
Mistr Jan Hus a vzápětí se hu-
sitští válečníci světe div se 
přihlašují k svatováclavské 
tradici: přebírají zmíněný cho-
rál a ve svém dopisu českým 
městům se hlásí k svatovác-
lavskému odkazu. O dvě sto-
letí později Václava oslavují 
tak protikladné osobnosti, 
jakými byli na jedné straně 
evangelík a vyhnanec Jan 
Ámos Komenský, na druhé 
straně katolík a jezuitský kněz 
Bohuslav Balbín, působící 
také v tomto klatovském ko-
stele. Na pražském Koňském 
trhu se objevuje kamenná 
socha sv. Václava.

Přecházejí další dvě staletí. 
Ke slovu se dostává stále 

– – 

silněji proud národně obro-
zenecký, a to opět přihlášením 
se k „ochránci české země“. 
Josef Mánes maluje známý 
obraz, na němž je vévoda 
zobrazen s praporcem v pravé 
ruce a se štítem, o nějž se 
opírá levou rukou. O něco 
později Myslbek vytváří bron-
zovou jezdeckou sochu 
sv. Václava, umisťuje ji na 
podstavec s panteonem čes-

kých světců a po vzrušených 
lidových debatách tato socha 
nahrazuje starší, barokní 
sochu Bendlovu. Koňský trh 
se mění na Václavské náměstí 
a místo se stává ohniskem 
dalších událostí.

Mocnářství se začíná otřá-
sat, na scéně se objevují 
legendární československé 
legie a nad hlavami jim vlaje, 

jak jinak, svatováclavská ko-
rouhev. O pár let později 
republika, kterou rozhodně 
nemůžeme podezírat ze sym-
patií ke katolické církvi, 
uspořádává velkolepé oslavy 
milenia, tisíciletého výročí 
vévodovy smrti. Přichází dru-
há světová válka a okupační 
mocnost chce využít silný 
svatováclavský kult ve svůj 
prospěch. Pádné odpovědi se 

jí dostává od českého odboje, 
který v prvním čísle ilegál-
ního časopisu „V boj“ 
uveřejňuje na obálce kresbu 
českého panovníka v plné 
zbroji. „Vévodo české země, 
nedej zahynouti…“. Je jasné, 
koho vévoda chrání, je jasné, 
na čí straně je právo, je jasné, 
kdo nakonec musí zvítězit. 
Okupační režim zuří a autor 

kresby, známý český grafik 
Vojtěch Preissig, končí svůj 
život v koncentračním táboře.

V následujícím pová-
lečném období usiluje nový 
režim o to, aby svatovác-
lavský kult byl vytěsněn 
z vědomí lidu, případně 
deformován na rozměr 
sociálně politický. Bezvý-
sledně. Ve všech českých 
kostelích zní každoročně 
svatováclavský chorál. Vedle 
sochy sv. Václava na Václav-
ském náměstí vzplane živá 
pochodeň Jana Palacha, násle-
dovaná Janem Zajícem a dal-
šími a v letech následujících 
se okolo svatováclavského 
pomníku stále častěji shro-
mažďují lidé, vyjadřující 
nesouhlas s režimem. Přichází 
17. listopad, další dny se 
Václavské náměstí stává 
znovu centrem dění. Vzniká 
nová Česká republika, která se 
výslovně přihlašuje k Václa-
vovu odkazu, když den jeho 
smrti prohlašuje za státní svá-
tek a za Den české státnosti. 
V této přítomnosti žijeme.

Dámy a pánové, v Evropě 
sotva najdeme stát či národ, 
který by byl tak bytostně spjat 
se svým zakladatelem, jako 
národ český s knížetem Václa-
vem. Svatováclavská idea se 
vine jako jednotící pouto 
celými našimi dějinami. Ve 
zlomových okamžicích se k ní 
upíná každé hnutí, každá 
osobnost bez rozdílu své poli-
tické či náboženské orientace, 
a to i osobnosti a hnutí navzá-
jem protikladné nebo dokonce 
nepřátelské. Tato idea není, 
jak dějiny a zkušenost 
ukazují, pouhým zbožným 
přáním. Je hmatatelným zá-
kladem naší státnosti, zákla-
dem vpravdě existenciálním. 
Ano, národy žijí z ideálů, 
z nichž se zrodily.

Dámy a pánové, máme na 
co být hrdí, máme dnes co 
slavit. Přeji vám teď silný 
kulturní, hudební zážitek.

Nedej zahynouti… Z projevu místostarosty Jiřího Štancla na koncertu k oslavě 
státního svátku 28. září v jezuitském kostele v Klatovech.
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Rozhovor o rozpočtu města 

a nejen o něm.

O rozpočtu města Klatovy 
a o jeho plnění za první 
pololetí roku 2011 jednalo 
počátkem září zastupitel-
stvo, před ním i rada města. 
Rozhodli jsme se namísto 
článku o rozpočtu zařadit 
krátký rozhovor s místo-
starostou města, 

 
Ing. Václavem Chroustem.

Kdybyste měl jen sto slov 
na to, abyste sdělil obča-
nům, jak se vyvíjí rozpočet 
města za první pololetí roku, 
co byste jim řekl ?

Pokud bych měl opravdu 
jen sto slov, řekl bych: „Roz-
počet se vyvíjí lépe, než jsme 
projektovali, máme o něco 
vyšší příjmy a o něco nižší 
výdaje, a to jak investiční, tak 
neinvestiční. Naše příjmy 
byly 320 mil. Kč, naše výdaje 
241 mil. Kč, na splátkách 
úvěrů jsme zaplatili milion 
korun. Na počátku roku jsme 
měli na účtech cca 80 mil. Kč, 
koncem pololetí cca 158 mil. 
Kč. Přesto musíme být obez-
řetní při řízení rozpočtu, pro-
tože máme připraveno mnoho 
investičních akcí, které 
bychom chtěli realizovat, 
a i údržba města cosi stojí. 
Nicméně jsme nyní jen v po-
lovině roku, skutečné hod-
nocení si ponechejme na jeho 
konec.“ Všechny zájemce 
o podrobnosti bych pak odká-
zal na internetové stránky 

, kde nalez-
nou v oddíle městský úřad“ 

do jehož 
kompetence rozpočet patří,

„
www.klatovy.cz

potřebné detaily o rozpočtu 
a jeho plnění.

 
Chápu, že investiční akce 

a opravy jsou nutné, ale ne-
zapomíná se poněkud na 
život města, financování 
kultury a sportu?

Neřekl bych, ostatně podí-
váte-li se na nabídku kultur-
ních programů, či sportovních 
akcí, je docela pestrá a četná. 
Město se na mnohém z toho 
podílí, ať už přímo, či pro-
střednictvím svého fondu 
dotací. Nově jsme zřídili i tzv. 
Zlatý fond, jehož smyslem je 
podpořit významné a trvalé 
akce a projekty kulturního, 
sportovního a spolkového 
charakteru, na nichž se město 
bude spolupodílet a které, 
věříme, pozitivně ovlivňují 
život města. Důležité je, 
abychom podporovali širší 
spektrum programů, jak si 
město rozměru Klatov za-
slouží, a abychom tak dali 
možnost co největšímu počtu 
lidí najít si to své. Např. v mi-
nulém týdnu proběhl poslední 
letošní koncert Festivalu 
komorní hudby, ten je tu již 
tradicí, a byl skvělý. Festival 
organizuje náš odbor školství 
a kultury a obávám se, že bez 
podpory města by se konal 
stěží.

Dobře, ale vraťme se 
k rozpočtu. V rozhovoru pro 
Klatovský deník jste hovořil 
o novém, roz-
počtovém určení daní. Má 
smysl, aby se město zabýva-
lo něčím takovým, co stejně 
rozhodne někdo jiný ?

Určitě to smysl má. 
Podstatou diskuse a nyní již 
i návrhů ve věci tzv. roz-
počtového určení daní je 
snaha zmírnit disproporce 
v rozdělování sdílených daní 

plánovaném, 

(daně z příjmů, daň z přidané 
hodnoty). Ty jsou, přepoč-
teme-li to, co města dostávají 
na jednoho svého občana, 
poměrně velké. Např. my 
dostáváme cca 8,2 tis. Kč na 
jednoho občana a rok. Každá 
koruna navíc je samozřejmě 
příjemná, protože náš roz-
počet je postaven na pravidlu 
„výdaje vycházejí z příjmů“ 
– tj. můžeme vydat, chcete-li 
utratit, jen to, co máme a co 
získáme, vyděláme. Otázka 
rozpočtového určení daní je 
sice poněkud složitější, ale 
bude milé, když se to, co jako 
město získáme, zvýší – např. 
i o těch přibližně 900 Kč, což 
je částka, kterou obsahuje 
návrh ministerstva financí.

Myslel jsem to jinak. 
Jsou věci, které přicházejí 
„shůry“ – vývoj ekonomiky, 
zdanění aj. – a ty město 
neovlivní, jsou ovšem jiné, 
které ano. Neměly by se tedy 
úvahy města koncentrovat 
právě na ty věci menší 
a ovlivnitelné ?

Rozhodně, to ostatně přeci 
i děláme. Nemůžeme ale 

v našich úvahách pominout 
ani ty „věci přicházející 
shůry“. Určitě sledujete před-
pověď počasí, a to přesto, že 
to, jaké bude počasí, opravdu 
neovlivníte. Dopady vývoje 
ekonomiky na rozpočet města 
ale trochu ovlivnit můžeme 
– např. tím, že budeme-li 
očekávat nejistotu na straně 
příjmů, budeme jejich vývoj 
projektovat s větší rezervou 
a budeme opatrní i na straně 
výdajů. Zvýšíme tlak na 
rozdělení výdajů na investiční 
a neinvestiční a případně 
přehodnotíme priority jed-
notlivých projektů. Ale i když 
budeme očekávat optimis-
tický vývoj, budeme se snažit, 
abychom peníze vynakládali 
účelně a rozumně. Špatně 
utracená koruna totiž vždycky 
chybí, proto je třeba vždy 
sledovat „ekonomiku“ i těch 
věcí, které zdánlivě ekono-
mické nejsou. Abychom se 
mohli správně rozhodovat, 
musíme mít informace a tudíž 
i sledovat ty „věci shůry.“

Děkuji za rozhovor. (RL)

Rozpočtové určení daní 
- srovnání stávajícího a navrhovaného výnosu

Zdroj MF ČR.
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Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného chodníku podél 
silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek, úprava křižovatky na 
Kal a Husín, úprava cesty za požární zbrojnicí. Zároveň Správa 
a údržba silnic Klatovy obnovila povrch části vozovky silnice III. třídy 
směrem na Tupadly od křižovatky na Kal po konec obce. Je dokončen 
chodník ze zámkové dlažby v rámci této stavby i chodník opravený 
v rámci údržby. Povrch vozovky v rozsahu délky nového chodníku, 
tj. od křižovatky na Kal směrem na Klatovy, bude proveden v celé 
šíři až po vybudování nového mostu přes řeku Úhlavu během 
měsíce října.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 budou 
provedeny demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově a vý-
stavba mostu nového, demolice stávajícího inundačního mostu 
v Tajanově a výstavba mostu nového, výstavba mostu přes Drnový 
potok, výstavba mostu přes Tupadelský potok, výstavba dvou 
okružních křižovatek na začátku a na konci uzavřeného úseku silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov, přeložky inženýrských sítí a zemní práce 
obchvatové komunikace, které nezasáhnou do zásadního omezení 
dopravy po přilehlých komunikacích.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov v úseku od plaveckého bazénu po vjezd 
k MO Rybáři Klatovy v době od 1. 3. do 31. 12. 2011. Objízdná trasa 
je vyznačena v terénu přes obec Kal. Provoz linky autobusové 
dopravy č. 432101 je dočasně zastaven. Náhradní dopravu pro cestující 
z Tajanova, Kalu a Beňov zajistí linky č. 432100 podle objížďkového 
jízdního řádu. V obci Tajanov jsou zastávky přemístěny na komunikaci 
směr Kal a označeny mobilním označníkem.
Cestujícím ze spoje č. 4 linky 432100 je umožněn bezplatný přestup 
na linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje s aktuálním 
datem na spoj :
- spoj č. 15 linky 436001 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,
   náměstí Míru, Luby,
- spoje č. 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky,
   náměstí Míru, u Gymnázia a Plánické sídliště,
- spoj č. 7 linky 436004 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,
   u Gymnázia a Plánické sídliště.¨

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude 
provedena až po rekonstrukci plynovodu v roce 2012. Proto byl povrch 
upraven pouze provizorně.

Komunikace v měsíci říjen 2011

Oprava povrchu příjezdových cest a parkovišť ve Spojovací ulici 
před čp. 93, 94 a čp. 85, 86  druhé poloviny září byla zahájena 
v rámci údržby komunikací oprava povrchu příjezdových komunikací 
k těmto domům včetně úpravy nových parkovacích ploch před domy. 
Oprava je prováděna za uzavírky, je zabezpečen přístup do domů.
Termín dokončení do konce listopadu.

Výměna vodovodu v Procházkově ulici 

Akce je prováděna za uzavírky provozu, je zabezpečen přístup do 
přilehlých domů. Autobusy MHD linky č. 2 jsou odkloněny 
z Plánické do Měchurovy ulice, kde je umístěna i náhradní 
autobusová zastávka za křižovatkou s ulicí Palackého.
Termín dokončení nejpozději do konce října.

Rekonstrukce kanalizace v Měchurově ulici – po skončení výměny 
vodovodu v Procházkově ulici dojde k rekonstrukci kanalizace 
v Měchurově ulici v úseku mezi Palackého a Korálkovou ulicí. 
Zároveň dojde k opravě asfaltového povrchu v celé šíři vozovky.
Akce bude prováděna za uzavírky provozu, bude zabezpečen 
přístup do přilehlých domů.
Termín dokončení do konce listopadu.

Úprava parkoviště v ulici Pod nemocnicí – v rámci akce Regenerace 
panelového sídliště Pod Koníčky dojde k vybudování parkovacích míst 
s kolmým stáním.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky, provoz bude umožněn 
ponecháním jednoho jízdního pruhu o min. šíři 2,75 m.
Termín provedení od 25. 9. do 15. 12. 2011.

Technické služby města Klatov budou provádět průběžnou 
drobnou opravu poškozených komunikací po zimě.

vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

– od

– od 12. 9. byla zahájena 
v rámci vodohospodářských akcí města výměna vodovodního řadu 
v Procházkově ulici v úseku mezi ulicemi Spojovací a Palackého. 
Zároveň dojde k opravě asfaltového povrchu v celé šíři vozovky.

František Kocfelda

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Parkovací stání v ul. Pod nemocnicí foto Rudolf Lang

Parkoviště u domu čp. 85 foto Rudolf Lang
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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 13. 10. 2011 až 23. 10. 2011

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.

Ve čtvrtek 22. září 2011 vystoupily na klatovské radnici 
houslistka Theresa Flaubert a prof. Mnichovské vysoké 
hudební školy Nino Gurevich. 

S velkým úspěchem přednesly zaplněnému sálu vrcholné 
skladby L. van Beethovena, J. J. Brahmse, F. Chopina 
a P. de Sarasateho.

Závěrečná slova místostarosty pana JUDr. Štancla velmi 
potěšila přítomné publikum, neboť se mu dostala informace 
o přípravě již nového ročníku festivalu 2012. Můžeme se už 
nyní těšit na skladby a interprety, které uslyšíme v příštím roce. 

Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu MěÚ Klatovy

Závěrečný koncert 12. ročníku Mezinárodního 
festivalu komorní hudby 
Klatovy 2011

upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů v období od 10. 10. 2011 do 30. 10. 2011 
na území města a v integrovaných obcích na označených stano-
vištích dle uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (např. oznámením na 
úřední desce, letáčkem, webové stránky města).

Kontejnery jsou určeny pro odkládání především bioodpadů 
vznikajících občanům města a integ. obcí při podzimním úklidu.

Žádáme občany, aby do kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady 
nebo 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:

10. 10. 2011 – 16. 10. 2011

17. 10. 2011 – 23. 10. 2011

24. 10. 2011 – 30. 10. 2011

Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova ul.
Kounicova ulice
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Havlíčkova ulice

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo), 
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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Informace o probíhajících 

investičních akcích města Klatovy
Město Klatovy, jako investor stavby bude v termínu od 12. 9. 
2011 do 31. 10. 2011 realizovat akci: „Klatovy, ul. Procházkova 
– rekonstrukce vodovodu“. Cílem akce je rekonstrukce 
stávajícího vodovodu a přepojení domovních přípojek v daném 
úseku. Následně bude provedena obnova povrchu v celé šíři 
vozovky. Stavba vyvolá částečnou uzavírku místní komunikace 
v ulici Procházkova mezi ulicí Spojovací a Palackého. Stavbu 
provádí firma Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy za 
cenu 1.540 tis. Kč.

Další vodohospodářskou akcí města Klatovy bude akce: 
„Klatovy, ul. Měchurova – rekonstrukce vodovodu a ka-
nalizace“, která se bude realizovat v termínu od 20. 10. 2011 do 
30. 11. 2011. Cílem akce je rekonstrukce stávajícího vodovodu 
a kanalizace. Zároveň dojde k přepojení domovních přípojek 
v daném úseku. Následně bude provedena obnova povrchu v celé 
šíři vozovky. Stavba vyvolá částečnou uzavírku místní komu-
nikace v ulici Měchurova mezi ulicí Palackého a Korálkova. 
Stavbu provádí firma TRANSMIX BETON s.r.o. Klatovy za 
cenu 1.242 tis. Kč.

Optická síť, Klatovy – I. etapa – v současné době se provádí 
zasíťování optickou sítí v prostoru náměstí, Plánická ulice, 
Vídeňská. Čs. legií, Kpt. Jaroše, Tyršova ulice a bude dále 
pokračovat ulicí Žižkova, Národních mučedníků, Šmeralova, kpt. 
Nálepky, Bezručova. Stavbu provádí firma AIRWEB, s.r.o. 
Klatovy za cenu 2.520 tis. Kč vč. DPH za účasti finanční dotace 
krajského úřadu PK ve výši 2.000 tis. Kč, termín dokončení 
I. etapy je 15. 11. 2011.

Bližší informace podají pracovnice Odboru rozvoje města:

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru, tel. 376 347 247, 
e-mail: 

Regenerace panelového sídliště Pod Koníčky, Klatovy II. 
etapa – 2. část  - jedná se o dokončení celkových úprav sídliště. 
V této závěrečné etapě bude provedena přeložka parovodu pod 
nemocnicí a zde bude vybudováno kolmé parkování o cca 32 
parkovacích místech, dále budou do prostoru hřiště osazeny hrací 
prvky, vybudováno dětské hřiště, opravena komunikace 
a chodník pod poliklinikou, dokončeny sadové úpravy a veřejné 
osvětlení. Celkové náklady této etapy jsou 9.028 tis. Kč včetně 
DPH, dotace MMR ČR ve výši 4.000 tis. Kč, termín dokončení 
30. 6. 2012. 

Stavební úpravy MŠ Studentská – dokončení 30. 11. 2011. 
Jedná se o vnitřní stavební úpravy – stávající bytová jednotka 
bude přestavěna na učebnu pro potřebu školky. Stavbu provádí 
firma ALFASTAV s.r.o. Sobětice za cenu 1.700 tis. Kč. 

Stavební úpravy MŠ Koldinova – dokončení 30. 11. 2011. 
Jedná se o vnitřní stavební úpravy – stávající bytová jednotka 
bude přestavěna na učebnu pro potřebu školky. Stavbu provádí 
firma Klatovská stavební společnost s.r.o. za cenu 1.600 tis. Kč.

Opravy vnitřních omítek hřbitovní Kaple Sv. Michaela 
– dokončení 30. 10. 2011. Stavbu provádí firma Klatovská 
stavební společnost s.r.o. za cenu 600 tis. Kč, opravy podpořilo 
dotací cca 365 tis. Kč Ministerstvo kultury ČR.

Výstavba areálu skateparku v sousedství bikeparku a areálu 
BMX. Náklady činí 5.600 tis. Kč, realizace 10/2011 – 04/2012. 
Stavbu provádí firma Mystic Constructions s.r.o. Praha.

Eva Slabá, pracovnice odboru, tel. 376 347 237,
e-mail: eslaba@mukt.cz

dpleskotova@mukt.cz

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 31. 12. 2011 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  real izována v termínu 
do 31. 12. 2011.

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

Tyto Zásady byly schváleny Radou města dne 31. 8. 2010 
a rozpočet pro poskytnutí finančních příspěvků 
v r. 2010–2011 byl schválen Zastupitelstvem dne 7. 9. 2010

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

Zásady poskytování příspěvku 
na protipovodňová a protizáplavová opatření

OZNÁMENÍ
Město Klatovy připomíná občanům města, 
že do 31. 12. 2011 je možnost vybudování 

protipovodňového nebo protizáplavového opatření 
požádat o příspěvek města dle těchto zásad:

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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Proč byl uzavřený krytý plavecký bazén
V posledních týdnech jsem dostával od vás, pravidelných 

i občasných návštěvníků krytého bazénu, celou řadu dotazů 
týkajících se jeho uzavření v letních měsících.

Jejich četnost, jež se výrazně zvýšila oproti létům minulým, 
zvýraznilo špatné počasí, které až na výjimky nepřálo koupání pod 
širým nebem.

S ohledem na stáří bazénu a především technologie jsou však 
důkladné prohlídky, údržba a často i výměna technologie zcela 
nezbytné. Naplánovali jsme je na letní období, aby nezasahovaly do 
měsíců, kdy naše zařízení využívají plavci či příznivci saunování 
nejvíce. Mnohé "kosmetické" úpravy jako je malování a úpravy 
nátěrů bychom zvládli za provozu, nebo bychom je mohli s ohledem 
na vývoj povětrnostních podmínek i přerušit. Opravy filtrací, 
rozvodních potrubí, čerpadel a tlakových nádob však nikoliv.

Vážení návštěvníci krytého plaveckého bazénu, věřte, že mně 
osobně dvouměsíční odstávka těší nejméně. Provedené práce by 
měly zajistit nejen bezproblémový provoz v následujících měsících, 
ale i výrazné zkrácení letní odstávky v příštím roce. Zároveň věřím, 
že najdeme shodu s vedením města a zastupiteli na etapizované 
modernizaci krytého bazénu, která vám zpříjemní chvíle relaxace 
a odpočinku.

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2011

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2011 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2011 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Kdo může hlasovat?
- hlasovat může široká veřejnost, trvalé bydliště nerozhoduje

Způsob hlasování
- vyplnění anketního lístku na webových stránkách města nebo 

formou hlasovacích lístků v papírové podobě
- anketní lístek bude uveřejňován v každém čísle Klatovského 

zpravodaje, po vyplnění jej odevzdejte do informačního centra 
Městského úřadu v Klatovech, uzávěrka ankety bude v prosinci 
Způsob vyhodnocení

- vítězem bude provozovna s nejvyšším počtem obdržených hlasů 
v každé kategorii

- každý vyplněný lístek bude slosován, vylosovaní respondenti 
převezmou ceny při přijetí vítězů na radnici

Město Klatovy vypisuje anketu, z níž vzejde veřejností 
nejlépe hodnocená provozovna v oborech: obchod, ostatní 
služby, výroba, restaurační zařízení. Anketa bude slavnostně 
vyhlášena a zahájena v sobotu dne 14. května 2011 na 
klatovském náměstí při příležitosti zahájení turistické sezóny, 
ukončena bude dne 20. 12. 2011 rovněž na klatovském náměstí 
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.  

Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města 
a v tisku mezi Vánoci a Novým rokem, vyhlášení vítězové budou 
přijati vedením města na klatovské radnici první pracovní den po 
Novém roce.

Peter Pošefka
ředitel Technických služeb města Klatov
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Bezpečná pěší zóna
Na základě podnětů kla-

tovských občanů a vlastního 
vyhodnocení situace ve 
veřejných lokalitách v našem 
městě, jsme provedli zhod-
nocení bezpečnostních rizik 
řady míst určených pro ši-
rokou klatovskou veřejnost. 
Z tohoto rozboru jako dvě 
z problematických míst vze-
šly rekonstruované Tylovo 
nábřeží a jeho blízké okolí, 
které po celkových úpravách 
bezesporu patří k nejpří-
jemnějším místům Klatov, 
ale častý výskyt problémo-

vých osob, zejména za příz-
nivého počasí, z tohoto koutu 
města udělalo místo, kterému 
se klatovští občané spíše 
vyhýbají a dále Vančurova 
ulice, kde dochází často 
k rušení nočního klidu. 

Vzhledem k této neúnos-
né situaci jsme na podnět 
vedení města a ve spolupráci 
s městskou policií přijali od 
soboty 17. září 2011 opatření, 
které by mělo uvedeným 
lokalitám pomoci. Vzájem-
nou koordinací postupu je na 

tyto dvě místa soustředěn 
výkon hlídkové služby v pra-
videlných intervalech, kdy 
hlídky obou policií se ve 
výkonu služby pravidelně 
střídají a zajišťují tak v denní 
době skoro nepřetržitý dozor 
nad danou lokalitou. V ulici 
Vančurova využívá městská 
policie také kameru měst-
ského kamerového dohlí-
žecího systému. Je kladen 
důraz především na dodr-
žování veřejného pořádku 
a vyhlášek města Klatovy 
tak, aby byl co nejvíce elimi-
nován prostor pro negativní 
jevy, které se bohužel na 
těchto místech odehrávají. 
Jedná se většinou o negativní 
chování skupinek problémo-
vých občanů, mající charak-
ter drobnějších přestupků, 
obtěžování a někdy i slovní-
ho napadání občanů, pohybu-
jících se v těchto prostorách. 
Nejedná se o delikty závaž-
ného kriminálního charak-
teru, ale o chování, které 
odrazuje obyvatele a návš-
těvníky města od pohybu 
a pobytu v těchto místech 
a v jejich okolí.

Společným úsilím se 
snažíme Tylovo nábřeží uči-
nit příjemným pro všechny 
občany, zejména pak pro 
starší spoluobčany a matky 
s dětmi a v tomto úsilí se 
obracíme na Vás klatovské 
občany, se žádostí o pomoc 
a spolupráci. Přestože je do 
uvedených míst směřován co 
největší výkon služby, není 
v našich možnostech zajistit 
nepřetržitou přítomnost hlí-
dek. Proto se na Vás obra-
címe, aby v případě toho, že 
budete svědky konkrétního 
protiprávního jednání v této 
nebo i jiné lokalitě města, jste 
bezprostředně o tomto učinili 
oznámení prostřednictvím 
linek tísňového volání nebo 
přímo na služebnách PČR 
nebo městské policie. 

plk. JUDr. Jan Myslivec
vedoucí územního odboru 

Klatovy Policie ČR

Ing. František Kacerovský
velitel městské 
policie Klatovy

Nároží Balbínovy a Vančurovy ulice (býv. sodovkárna)

Tylovo nábřeží za zdravotní školou 

Tylovo nábřeží od pošty foto MěÚ Klatovy
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Vážení spoluobčané,

během svátečního dopo-
ledne jsme si společně s před-
staviteli policie, armády, členy 
politických stran, Konfederace 
politických vězňů, klatov-
ského Sokola a místních spol-
ků připomněli odkaz 28. října. 
Tento den je a bezesporu 
zůstane v kalendáři zapsán 
tučným písmem. Nebyly to 
však vždy zápisy, které 
bychom si radostně a s úctou 
připomínali. Nicméně i ony 
jsou nesmazatelnou součástí 
naší nedávné historie. A jako 
s takovými je s nimi nutno 
i nakládat.

O významu 28. října 1918 
asi nepochybuje nikdo z nás. 
Stal se historickým milníkem 
pro blízké národy Čechů 
a Slováků. Dva národy, dvě 
významná jména – Tomáš 
Garrigue Masaryk, Milan 
Rastislav Štefánik. Muži, kteří 
se jako vůdčí postavy 
zahraničního odboje během 
1. světové války rozhodující 
měrou zasloužili o vznik 
Československa. Státu národů, 
které se po dlouhých stoletích 
bytí pod cizí nadvládou 
rozhodly žít ve společných 
hranicích. Nehledě na jejich 
rozdílné historické, kulturní i 
sociální pohledy vydržely 
pospolu, pominu-li válečnou 
přestávku, více než sedm dese-
tiletí. Jsem zcela přesvědčen, 
že právě díky tomuto poklid-
nému soužití a díky odkazu 
mužů 28. října neprovázelo 
jejich rozchod násilí a nad-
měrné vášně. Naopak. Dal 
vzniknout svébytným státům, 
jež mají své pevné místo mezi 
vyspělými evropskými demo-
kraciemi.

Kdyby někdo v den roz-
chodu řekl, že za několik let 
budou pevně zakotveny 
v „schengenském“ prostoru, 
byl by považován za snílka. 
Uvědomuji si velmi dobře, že 
evropské společenství prochá-
zí nesmírně těžkým obdobím. 
Obdobím provázeným hospo-
dářskou rozkolísaností, neji-
stotou z dalšího vývoje. To vše 
s přímými dopady i na nás 
samotné. Výhody našeho 
členství v „Evropě bez hranic“ 
přesto výrazně převažují jeho 
zápory.

Důvěra, s níž jsme do ní 
byli přijati, není pouze výsled-
kem polistopadového vývoje. 
Její hluboké kořeny musíme 
hledat ještě před slavným 
dnem vzniku samostatného 
Československa. Významně 
k ní přispěly vojenské jed-
notky působící v zahraničí, 
jednoduše označované jako 
československé legie. Legio-
náři si vedli chrabře během 
těžkých válečných střetů na 
straně Dohody. Na sklonku 
války ukázali i své demo-
kratické smýšlení, když se 
zapojili do boje proti ruským 
bolševikům. Po celou dobu tak 
svou činností významně pod-
porovali politiky ve snaze vy-
tvořit samostatné Českoslo-
vensko, jež bylo po skončení 
války i jejich zásluhou pova-
žováno za jednu z vítězných 
mocností. Ne všichni legionáři 
se naplnění snu o vlastní, svo-
bodné státnosti dožili. Mnozí 
z nich neváhali pro něj obě-
tovat to nejcennější, položit 
svůj život. 

Obávám se, že dnes 
přijímáme tento fakt poněkud 
lehkomyslně. Užíváme si jen 
dalšího volného dne, v mnoha 

Jednání Rady města

Úterý  8. 11. 2011

Úterý  29. 11. 2011

28. říjen28. říjen Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  15. 11. 2011 od 19.00 hod.
malý sál Kulturního domu

případech ani nevěda, proč 
zrovna státním svátkem je. Jak 
velký rozdíl proti mnohem 
významnějším zemím, jakými 
třeba Francie, Rusko či 
Spojené státy určitě jsou. Je to 
chyba. Svobodný a samostatný 
stát nebyl pro naše předky 
zdaleka samozřejmostí. Uvě-
domil jsem si to velmi silně 
zejména při pohledu do tváří 
dříve narozených účastníků 
vzpomínkové slavnosti. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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„Zlatý fond“
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+ odstávky vydání OP a pasů
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Město Klatovy a MAS Pošumaví
zimní údržba v Klatovech

strana 6

Vánoční řemeslné trhy
strana 7

Dobročinný vánoční bazar
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28. říjen 2011 na klatovském hřbitově foto: MÚ Klatovy
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Vážení čtenáři,

dne 3. listopadu se na 
plzeňském náměstí sešli zá-
stupci dobrovolníků z Plzeň-

ského kraje a jednotlivá města 
tam představila historii a sou-
časnost své činnosti. Dobro-
volníci vykonávají mnoho 
prospěšného: navštěvují ne-
mocné, vytvářejí aktivity 
a programy pro postižené, 
věnují se seniorům. 

V Klatovech začala orga-
nizovat dobrovolníky před 
7 lety paní Mgr. Jana Toušová, 
vedoucí vychovatelka SZTŠ 
v Klatovech a z této školy se 
rekrutuje také většina dobro-
volníků – studentů. Ostatní 
střední školy se pomalu začí-
nají připojovat. V letošním 
roce jsme se s paní Toušovou 
a paní Štruncovou, vedoucí 
centra dobrovolníků v Plzni, 
dohodli, že město bude pomá-

hat propagaci  dobrovolnické 
činnosti a pomůže podle 
svých možností i jinak.

V těchto dnech  jste mohli 
potkat ve městě na vozíčku 
studentky a studenty – dobro-
volníky, kteří ve spolupráci 
s invalidy na vlastní kůži 
zažívali obtíže a nástrahy 
cesty po Klatovech a přístup 
do škol, zdravotnických 
zařízení a dalších veřejných 
budov. Výsledky, získané 
tímto průzkumem zhodnotíme 
a na základě nich zvážíme 
úpravy, které mohou zlepšit 
podmínky těch našich 
spoluobčanů, kteří to nejvíce 
potřebují.

Děkuji všem dobrovol-
níkům, organizátorům i spo-

lupracujícím subjektům –  
Městskému ústavu sociálních 
služeb, České katolické 
Charitě Klatovy, Diakonii 
Merklín - středisko Klatovy. 
Potěšitelné je, že pojem 
a náplň dobrovolnictví díky 
takovýmto aktivitám rychle 
proniká do povědomí ve-
řejnosti. V příštím roce se 
dobrovolníci a veřejnost 
setkají hned několikrát, nej-
významnější bude červnové 
setkání „Na jedné lodi“ na 
klatovském náměstí.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Chvála dobrovolnictví

Jedinečná výstava s ná-
zvem  se 
první prosincový den přesune 
z Regensburgu do Klatov. 
Představuje se na ní 44 
fotografií iberoamerických 
umělců, kteří nabízejí velmi 
různorodý pohled na země 
svého původu. Projekt vznikl 
jako iniciativa Iberoamerické 
nadace pro umění, kterou fi-
nancuje Generální sekretariát 
Latinské Ameriky (SEGIB). 
Jeho hlavním cílem je přiblížit 
české veřejnosti aktuální 
situaci v iberoamerickém pro-
storu a způsob, jakým ji vní-

Fotoiberoamérica

Pozvánka
mají nejmladší a nejslibnější 
fotografové, kteří odtamtud 
pocházejí. V Klatovech se vý-
stava bude konat jako součást 
3. ročníku Dnů španělské 
kultury v Klatovech. Na její 
přípravě se podílelo Centrum 
španělské kultury a vzdělává-
ní pod vedením Mgr. Martiny 
Košanové a Diecézní Charita 
Plzeň. Navštívit ji můžete 
v kostele sv. Vavřince od 1. do 
15. prosince 2011.  

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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„Zlatý fond“

Vážení čtenáři Zpravodaje,

na svém květnovém za-
sedání schválilo zastupitelstvo 
města zřízení nového peněž-
ního fondu města s názvem 

„Zlatý fond“.
Z tohoto fondu budou 

poskytovány příspěvky na 
„významné kulturní, spol-
kové, sportovní a společenské 
akce a počiny trvalého 
charakteru a významu,“ jak je 
uvedeno v pravidlech tvorby 
a použití tohoto fondu, jež 
zastupitelé projednali na svém 
zářijovém zasedání. 

O příspěvcích rozhoduje 
rada města. Tu může každý, 
kdo chce získat příspěvek ze 
Zlatého fondu pro svoji akci 
či počin („moderně“ projekt),  
oslovit prostřednictvím kte-
réhokoliv zastupitele. Paní 
zastupitelka či pan zastupitel 
se tak stávají  neformálním 
patrony projektu. Spolu s nimi 
může žadatel svůj projekt 

stručně představit radě města.  
Nejsou předepsány žádné 

formální formuláře, na kte-
rých by měla být žádost o pří-
spěvek předložena. To však 
neznamená, že by písemná 
forma (zdvořilý dopis, stručná 
prezentace projektu, identi-
fikace žadatele, přesvědčivé 
doplňující materiály atd.) 
nebyla vhodná. Ostatně – 
pokud rada města příspěvek 
na projekt přizná – bude s tím, 
kdo danou akci či počin 
připravuje, uzavřena smlouva 
o spolupráci, která bude jasně 
definovat „kdo, co, kdy a jak“ 
– tj. podmínky spolupráce.

Předchozí slovo je klíčové 
zní spolupráce  příspěvek 

ze Zlatého fondu není dotací, 
o které i nadále můžou občané 

– –

i organizace žádat podle pra-
videl města pro poskytování 
dotací. Příspěvek ze Zlatého 
fondu, předpokládáme, bude 
jakýmsi finančním doplňkem 
spolupráce na projektech, 
které pozitivním způsobem 
ovlivňují život města.

Nechci nyní jmenovat 
žádný „vhodný“ příklad pro-
jektu, který by mohl být ze 
Zlatého fondu podpořen. 
Nicméně věřím, že Vy stejně 
jako já, zamyslíte-li se, vidíte 
zde v Klatovech nejméně 
několik vhodných příkladů 
spolupráce.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Pozvánka do katakomb
Dámy a pánové,

v sobotu 26. 11. 2011 se po rekonstrukci otevřou klatovské 
katakomby. 

Dovolte nám pozvat Vás na program dnů  „otevřených dveří“ v 
sobotu 26. 11. od 12:00 do 18:00 a v neděli 27. 11. od  09:00 do 18:00 
do nové expozice klatovských katakomb (vchod z Denisovy ulice). 

Po oba dny bude expozice pro Klatovany  a jejich přátele otevřena 
zdarma, v průběhu dne bude možné hovořit s lidmi, kteří se podíleli 
na projektu nové expozice, a potkat se se zajímavými hosty.

Sobotní program:
  9:00 9:45 slavnostní otevření nové expozice za účasti 

významných hostů
10:00 11:45 slavnostní mše u příležitosti otevření nové expozice, 

celebruje biskup plzeňský Mons. František 
Radkovský, koncelebranti budou oznámeni.
(jezuitský kostel)

12:00 – 18:00 Volné prohlídky – „Klatované a jejich přátelé zdarma“ 
(katakomby)

14:00 – 16:00 Konference „ Projekt Klatovské katakomby 2010“ 
(Městská knihovna).

 – 

 – 

Nedělní program:
9:00 - 18:00 Volné prohlídky – „Klatované a jejich přátelé zdarma“

 (katakomby)

Fotografická pozvánka na výstavu Fotoiberoamérica
3x foto: CŠKV

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

P. Antonín Bachan
farář klatovský

Ing. Václav Chroust
sdružení Klatovské katakomby
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Chodník a cesta v Tajanově – výstavba levostranného chodníku podél 
silnice III. třídy, úprava autobusových zastávek, úprava křižovatky na 
Kal a Husín, úprava cesty za požární zbrojnicí. Zároveň Správa 
a údržba silnic Klatovy  obnovila povrch části vozovky silnice III. třídy 
směrem na Tupadly od křižovatky na Kal po konec obce.
Je dokončen chodník ze zámkové dlažby v rámci této stavby 
i chodník opravený v rámci údržby. Povrch vozovky v rozsahu 
délky nového chodníku, tj. od křižovatky na Kal směrem na 
Klatovy, bude proveden v celé šíři až po vybudování nového mostu 
přes řeku Úhlavu počátkem měsíce listopadu.

III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem-Tajanov (severozápadní 
obchvat Klatov) – investorem akce je Plzeňský kraj - dne 1. 3. 2011 
byly zahájeny stavební práce. V první etapě v roce 2011 jsou prováděny 
demolice stávajícího mostu přes Úhlavu v Tajanově a výstavba mostu 
nového, demolice stávajícího inundačního mostu v Tajanově a vý-
stavba mostu nového, výstavba mostu přes Drnový potok, výstavba 
mostu přes Tupadelský potok, výstavba dvou okružních křižovatek na 
začátku a na konci uzavřeného úseku silnice III/18515 Klatovy-
-Tajanov, přeložky inženýrských sítí a zemní práce obchvatové 
komunikace, které nezasáhnou do zásadního omezení dopravy po 
přilehlých komunikacích.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silničního provozu silnice 
III/18515 Klatovy-Tajanov v úseku od plaveckého bazénu po vjezd 
k MO Rybáři Klatovy v době od 1. 3. do 31. 12. 2011. Objízdná trasa 
je vyznačena v terénu přes obec Kal. 
Provoz linky autobusové dopravy č. 432101 je dočasně zastaven. 
Náhradní dopravu pro cestující z Tajanova, Kalu a Beňov zajistí linky 
č. 432100 podle objížďkového jízdního řádu. V obci Tajanov jsou 
zastávky přemístěny na komunikaci směr Kal a označeny mobilním 
označníkem.
Cestujícím ze spoje č. 4 linky 432100 je umožněn bezplatný přestup 
na linku MHD po předložení jízdenky z tohoto spoje s aktuálním 
datem na spoj :
- spoj č. 15 linky 436001 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky,

náměstí Míru, Luby,
- spoje č. 9 a 11 linky 436002 do zastávek v Podhůrčí, Rybníčky, 

náměstí Míru, u Gymnázia a Plánické sídliště,
- spoj č. 7 linky 436004 do zastávek Pod nemocnicí, Rybníčky, 

u Gymnázia a Plánické sídliště.

Oprava povrchu chodníku v části Plzeňské ulice – oprava byla 
dokončena od křižovatky Pod Koníčky po schody vedoucí do ulice Pod 
nemocnicí. Zbylá část chodníku směrem k nové poliklinice bude 
provedena až po rekonstrukci plynovodu v roce 2012. Proto byl povrch 
upraven pouze provizorně.

Oprava povrchu příjezdových cest a parkovišť ve Spojovací ulici 
před čp. 93, 94 a čp. 85, 86 – od druhé poloviny září byla zahájena 
v rámci údržby komunikací oprava povrchu příjezdových komunikací 
k těmto domům včetně úpravy nových parkovacích ploch před domy. 
Oprava je prováděna za uzavírky, je zabezpečen přístup do domů.
Termín dokončení do poloviny listopadu.

Rekonstrukce kanalizace v Měchurově ulici – provádí 
se rekonstrukce kanalizace v Měchurově ulici v úseku mezi Palackého 
a Korálkovou ulicí. Zároveň dojde k opravě asfaltového povrchu v celé 
šíři vozovky.
Akce je prováděna za uzavírky provozu, bude zabezpečen přístup 
do přilehlých domů. Jsou vyznačeny objízdné trasy na 
komunikacích.
Termín dokončení do konce listopadu.

   

   

   

Komunikace v měsíci listopadu 2011

Úprava parkoviště v ulici Pod nemocnicí – v rámci akce Regenerace 
panelového sídliště Pod Koníčky dojde k vybudování parkovacích míst 
s kolmým stáním.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky, provoz bude umožněn 
ponecháním jednoho jízdního pruhu o min. šíři 2,75 m.
Termín provedení od 25. 9. do 15. 12. 2011.

Výstavba MK v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a ulice Viléma 
Glosse – počátkem měsíce listopadu budou zahájeny práce na stavbě 
vypracováním realizační dokumentace, případně drobnými stavebními 
pracemi, které umožní zimní období. 
Ulice Za Čedíkem výstavbou prostřední části dojde k faktickému 
propojení silnice I/22 na Horažďovice se silnicí II/186 na Plánici. Akce 
obnáší výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, 
chodníku, veřejného osvětlení, přeložku některých inženýrských sítí.
Akce bude prováděna za částečné uzavírky. 
Termín dokončení do 31. 8. 2012.
Ulice Viléma Glosse jedná se o nově pojmenovanou ulici vedoucí od 
okružní křižovatky na Plánické po areál firmy J+J Linea.
Část ulice Hálkovy – jedná se o komunikaci vedoucí podél dvou nově 
budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek 
včetně odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného 
osvětlení, kanalizace a vodovodu.
Obě ulice budou prováděny za částečné uzavírky. 
Termín dokončení do 31. 10. 2012.

Technické služby města Klatov budou provádět průběžnou 
drobnou opravu poškozených komunikací po zimě.

Ve městě je prováděna pokládka optických kabelů pro různé 
investory.

vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

 – 

 – 

František Kocfelda

Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Rekonstrukce kanalizace v Měchurově ulici foto Rudolf Lang
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Jak pokračuje dostavba Klatovské nemocnice 

a restrukturalizace jejího lůžkového fondu?
Poslední návštěva rozesta-

věné klatovské nemocnice mně 
jako obyvateli města i lékaři, 
po léta s touto institucí pro-
fesně spojenému, udělala ra-
dost: stavební práce pokračují 
v souladu s harmonogramem 
a podle sdělení ředitele ne-
mocnice je i výběrové řízení, 
vypsané pro přístrojové vyba-
vení jednotlivých oddělení, 
dobrým kompromisem mezi 
požadavky a reálnými mož-
nostmi.

Neskrývám, že mě – coby 
průkopníka ambulantních ope-
rací šedého zákalu – potěšilo 

zavedení jednodenní chirurgie 
u menších chirurgických zákro-
ků, nejvíce jsem však byl 
potěšený zásadními změnami 
v oblasti péče o dlouhodobě 
nemocné pacienty Klatov 
a blízkého okolí. 

Od 1. října letošního roku 
bylo ke stávajícím pěti lůžkům 
dlouhodobé intenzivní péče 
otevřeno dvacetilůžkové oddě-
lení následné péče. Nejen ne-
mocným, ale především jejich 
návštěvám, tak odpadají dlouhé 
cesty do horažďovické LDN. 
Obdiv zaslouží management 
klatovské nemocnice, který 

dokázal celé oddělení vytvořit 
z vlastních interních zdrojů bez 
jakéhokoli navýšení nákla-
dovosti!

V rámci zdravotnických 
reformních kroků tak klatovská 
nemocnice předvedla konstruk-
tivní příklad transformace 
akutních lůžek na lůžka násled-
né péče, aniž by došlo k újmě 
poskytování péče akutní.

MUDr. Michal  Janek
člen rady města 

a poslanec PS PČR

Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů
Od 1. 1. 2012 budou vydá-

vány nové typy občanských 
průkazů se strojově čitelnými 
údaji a občanských průkazů se 
strojově čitelnými údaji a s 
kontaktním elektronickým či-
pem. Z rozhodnutí ministerstva 
vnitra bude zavedení elektro-
nických občanských průkazů 
zajištěno rozšířením stávajícího 
systému cestovních dokladů 
s biometrickými prvky, a to bez 
možnosti navýšit počet 
fotokabin.

Z důvodu zabezpečení této 
agendy dojde k omezení 
provozu na oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů 

a cestovních dokladů a ke 
dvěma odstávkám centrálního 
sytému e-pasů. První odstávka 
bude dne 18. 11. 2011, další 
proběhne ve dnech 27. až 30. 
12. 2011. V těchto dnech 
nebude možné žádat o vydání 
e-pasů ani e-pasy předávat. 
Odstávka se netýká vydávání 
pasů typu „BLESK“.

Nejzazší lhůta pro podání 
žádosti o vydání stávajícího 
typu občanského průkazu je 14. 
12. 2011, je-li tato žádost 
podána u úřadu příslušného pro 
vydání občanského průkazu. 
V případě, že žádost bude po-
daná u nepříslušného obecního 

úřadu nebo matričního úřadu, je 
tato lhůta stanovena na 30. 11. 
2011. Výdej již vyhotovených 
občanských průkazů nebude 
omezen. Dosavadní občanské 
průkazy zůstávají v platnosti po 
dobu v nich uvedenou. Nejzazší 
lhůta pro podání žádosti 
o vydání e-pasů je stanovena na 
19. 12. 2011. 

V době od 15. do 30. 12. 
2011 lze vydat občanský průkaz 
typu „BLESK“ s dobou 
platnosti 1 měsíc bez správního 
poplatku.

O nový typ občanského 
průkazu lze žádat od 2. 1. 2012, 
a to jen na obecních úřadech 

s rozšířenou působností, nikoli 
už na matričních úřadech.

Vzhledem k této situaci 
dojde k nutným úpravám na 
oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestov-
ních dokladů. Tyto úpravy 
budou probíhat za provozu 
a proto žádáme občany o sho-
vívavost při vyřizování svých 
záležitostí na tomto oddělení.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru 
vnitřních věcí

Jak bude nový občanský průkaz vypadat? (podle návrhu prováděcí vyhlášky)

přední strana zadní strana
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Město Klatovy a MAS Pošumaví

Vážení čtenáři,

Město Klatovy patří mezi 
zakládající členy Místní akční 
skupiny (MAS) Pošumaví, 
která vznikla v roce 2004. 
MAS Pošumaví je zájmové 
sdružení právnických osob 
složené z neziskových organi-
zací, podnikatelského sektorů, 
mikroregionů a měst, které 
leží na území vymezeném 
zhruba okresem Klatovy 
a částmi okresů Plzeň jih 
(Kasejovicko) a Domažlice 
(Kdyňsko). Místní akční 
skupina Pošumaví je jednou 
z 11 MAS, které působí na 
území Plzeňského kraje. 
Rozkládá se na území o roz-

2loze 1 433 km , ve kterém 
trvale žije 74 tisíc obyvatel. 

Strategický plán LEADER 
Místní akční skupiny 
Pošumaví byl, stejně jako 
strategické plány dalších 
úspěšných „masek“, vybrán 
na základě svých kvalit 
Ministerstvem zemědělství 
k podpoře z Programu rozvoje 
venkova ČR. Zásadním 
úkolem úspěšných místních 
akčních skupin, které získaly 
výše uvedenou podporu, je 
vyhlášení výzvy k předklá-
dání projektových záměrů od 
žadatelů o dotaci z oblasti, ve 
které MAS působí. Jde o nein-
vestiční i investiční akce 
neziskových organizací, které 
mají oživit nějakou sféru 

venkovského prostředí, pro-
jekty obcí a podnikatelů.

Žadatelé musí svůj projekt 
podat v souladu se stra-
tegickým plánem v rámci 
stanovených okruhů (fichí), 
které definují hlavní oblasti 
podpory a základní pravidla 
pro poskytnutí dotací v pro-
gramovacím období 2007

2013 v rámci Programu 
rozvoje venkova. K podávání 
projektů vyhlašuje MAS tzv. 
výzvu. Poté následuje výběr 
podaných projektů, které 
MAS doporučí národnímu 
řídícímu orgánu programu 
(Státní zemědělský inter-
venční fond) k podpoře. 
Rozhodování o výběru samot-
ných projektů tak zůstává 
decentralizovaně přímo v jed-
notlivých regionech, v míst-
ních akčních skupinách, 
ačkoliv základní pravidla jsou 
dána ministerstvem. Projekty 
k realizaci vybírá MAS na 
základě předem stanovených 
bodovacích kritérií prostřed-
nictvím své výběrové komise. 
Definitivní rozhodnutí zda 
předložené projekty jsou 
v souladu s fichemi a stra-
tegickým plánem je na Re-
gionálním pracovišti Státního 
zemědělského a intervenčního 
fondu v Českých Budějo-
vicích.

Místní akční skupina 
Pošumaví vyhlašuje zpravidla 
dvě výzvy ročně. Letos na 
podzim byla ukončena už 
sedmá. V ní Město Klatovy 
uspělo se svým projektem na 
vybudování dětského hřiště 
v Habarticích. Zároveň uspěla 
i TJ Sokol Klatovy se žádostí 
o opravu části fasády na 
sokolovně. V minulosti město 
získalo příspěvek na tři 
projekty – opravu střechy 
kaple ve Vícenicích, vybu-
dování zázemí v zahradě 
klatovských karafiátů a sta-
tické zajištění památkově 
chráněného objektu čp. 485. 

Místní akční skupina 
Pošumaví se však nespokojuje 
jen s prostou úlohou organi-

 – 
– 

zace, která přináší do našeho 
regionu finanční prostředky, 
které pak přerozděluje. Snaží 
se přispět i ve zkvalitňování 
cestovního ruchu, už podruhé 
pořádala ve spolupráci 
s ministerstvem zemědělství, 
Krajskou agrární komorou 
Plzeň, Úhlavou, o.p.s., 
a Plzeňským krajem krajské 
kolo soutěže Regionální 
potravina a daří se realizovat i 
projekty spolupráce s dalšími 
místními akčními skupinami. 
Například v letošním roce byl 
ukončen projekt nazvaný 
Místní dědictví – bohatství, na 
které zapomínáme, realizo-
vaný společně s MAS Brána 
do Českého ráje. Výstupem 
jsou dvě publikace a dvě 

internetové aplikace, které 
upozorňují na skvosty lidové 
architektury v Pošumaví 
a v Českém ráji.

O aktivitách Místní akční 
skupiny Pošumaví zaměřené 
na cestovní ruch v našem 
regionu podáme informaci 
v některém z dalších čísel 
zpravodaje města. Více infor-
mací o MAS Pošumaví nalez-
nete na  
nebo v tištěném Zpravodaji 
MAS Pošumaví, který získáte 
například v informačním 
centru města. 

Bc. Martin Kříž
člen rady města 

a místopředseda MAS 
Pošumaví

www.posumavi.jz.cz

Zimní údržba v Klatovech 

a integrovaných obcích

Nařízením města Klatov č. 3/2010 byl v loňském roce 
zpracován plán zimní údržby pro Klatovy a integrované 
obce.

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je 
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto 
komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětr-
nostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba 
byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám 
na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto 
komunikací a chodníků na straně druhé.

Na základě § 46 vyhlášky o místních komunikacích je 
zajišťována sjízdnost místních komunikacích a chodníků 
v těchto lhůtách :

a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací

I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin. 
V případě mimořádně nepříznivých klimatických 

podmínek (dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se budou 
přednostně udržovat pouze komunikace (vozovky a chodní-
ky) zařazené ve třídě I.

Jednotlivé pořadí důležitosti vozovek a chodníků je 
uvedeno v Nařízení města Klatov č. 3/2010 a rozšířením 
Nařízení města Klatov č. 2/2011. Nařízení včetně grafického 
znázornění je zveřejněno na internetových stránkách města 
Klatov.

Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města 
Klatov, které zřídí stálou nepřetržitou dispečerskou službu. Je 
možno se na ně obracet se svými požadavky na 
tel. 376 312 021 nebo 376 310 377.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK 
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Vánoční řemeslné trhy v Klatovech
Dovolujeme si oslovit 

výrobce a nabídnout jim prodej 
jejich řemeslných výrobků na 
již tradičním Vánočním trhu, 
který Město Klatovy pořádá na 
náměstí Míru v Klatovech ve 
dnech 4. 12., 11. 12. a 18. 12. 
a v době od 20. 12. 2011 do 
22. 12. 2011.

Zájemcům o prodej mů-
žeme bezplatně zapůjčit 
prodejní stánky.

Přihlášku, fotografie stán-
ku a bližší informace o orga-
nizaci trhů naleznete na 
internetových stránkách města. 
www.klatovynet.cz/ICKlatovy

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2011

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2011 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2011 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Kdo může hlasovat?
- hlasovat může široká veřejnost, trvalé bydliště nerozhoduje

Způsob hlasování
- vyplnění anketního lístku na webových stránkách města nebo 

formou hlasovacích lístků v papírové podobě
- anketní lístek bude uveřejňován v každém čísle Klatovského 

zpravodaje, po vyplnění jej odevzdejte do informačního centra 
Městského úřadu v Klatovech, uzávěrka ankety bude v prosinci 
Způsob vyhodnocení

- vítězem bude provozovna s nejvyšším počtem obdržených hlasů 
v každé kategorii

- každý vyplněný lístek bude slosován, vylosovaní respondenti 
převezmou ceny při přijetí vítězů na radnici

Město Klatovy vypisuje anketu, z níž vzejde veřejností 
nejlépe hodnocená provozovna v oborech: obchod, ostatní 
služby, výroba, restaurační zařízení. Anketa byla slavnostně 
vyhlášena a zahájena 14. května 2011 na klatovském náměstí při 
příležitosti zahájení turistické sezóny a ukončena bude dne 
25. 11. 2011 rovněž na klatovském náměstí při příležitosti 
rozsvícení vánočního stromu.  

Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města 
a v tisku mezi Vánoci a Novým rokem, vyhlášení vítězové budou 
přijati vedením města na klatovské radnici první pracovní den po 
Novém roce.
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Vážení spoluobčané,

předvánoční atmosféra, 
která na nás dýchá každým 
dnem stále silněji, je nejen 
obdobím schválení nejzávaž-
nějšího dokumentu pro chod 
našeho města. Rozpočet jasně 
stanoví hranice provozních 
výdajů úřadu a městských 
organizací. Zároveň zastupi-
telé rozhodnou i o nových 
investičních akcích. Pro jejich 
realizaci je zásadní příjmová 
stránka rozpočtu. Právě ona 
byla často zmiňována na 
listopadovém jednání zastupi-
telstva v rámci diskuze o vy-
hlášce zcela vytěsňující provo-
zovny „hazardu“. V souladu se 
současnými zákony tak po-
stupně během následujících 
třech roků musí ukončit svoji 
činnost. Zastupitelé to učinili 
s plným vědomím, že důsled-
kem bude i pokles poplatků 
a odvodů z hazardních her do 
městského rozpočtu. Jsem 
přesvědčen, že je to rozhodnutí 
jednoznačně správné. Nárůst 
heren byl téměř neregulovatel-
ný. Sociální dopady do rodin 
„hráčů“ jsou jednoznačné, 
stejně jako vliv na vzhled 

a život v klatovských ulicích. 
I přes pravidelně záporné 
stanovisko města byla totiž 
ministerstvem financí povolo-
vána další herní zařízení. Pro 
rozhodnutí zákonodárců, jež 
i nadále ponechává provozo-
vatelům právo rozdělit finance 
z her mimo obce a stát, už pak 
nenacházím rozumné vysvět-
lení.

Velkou neznámou jsou pro 
nás zatím i příjmy městské 
kasy ze strany státu v oblasti 
rozpočtového určení daní 
a příspěvku na zabezpečení 
výkonu státní správy. Nehledě 
na to předloží Rada města 
k projednání rozpočet vyrov-
naný. Rozpočet, který dále 
omezí provozní výdaje úřadu 
včetně snížení počtu jeho za-
městnanců. Zachová stávající 
finance na provoz městem 
řízených organizací a podporu 
sportovních a kulturních 
spolků, především v oblasti 
činnosti s mládeží. Není to 
investice, ze které by plynul 
okamžitý zisk. Je to jedno-
značně vklad do budoucnosti. 
Investice, jíž chceme zachovat 
pravidelnou náplň volného 
času dětí a částečně ulevit 

jejich rodičům, kteří se budou 
muset vyrovnat se zvýšením 
jiných výdajů. S ohledem na 
ně přistupujeme též k projed-
návání cen tepla a vody, jež 
můžeme přímo ovlivnit a ne-
očekávám jejich razantní růst. 
V souvislosti s tím, že změny 
nedozná ani cena za městskou 
hromadnou dopravu, to po-
važuji za příjemnou zprávu, 
v předvánočním období zej-
ména.

Vážení Klatované,

před první adventní nedělí 
jsme v příjemné atmosféře na 
klatovském náměstí rozsvítili 
náš společný vánoční strom. 
Dovolte mi, abych vám popřál 
nejen poklidný předvánoční 
čas, ale především pokojné 
vánoční svátky. Svátky prožité 
ve zdraví v kruhu těch, kteří 
jsou vašim srdcím nejblíž. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  3. 1. 2012

Předvánoční časPředvánoční čas
Příští jednání Zastupitelstva

Pondělí  12. 12. 2011 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Vybráno z obsahu:

Rozsvícení vánočního stromu foto: Jiří Jiřík

Kultura v Klatovech nově
strana 2

Poděkování
strana 3

Info - Sociální reforma I
strana 4

Teplárenský komín
+ odstávky vydání OP a pasů
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Klatovy - čistější město
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Anketa provozovna roku
finále soutěže se blíží
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Společné oslavy konce roku
+ opravy a údržby 2011

strana 8
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Vážení čtenáři,

oblast kultury nejsou  pou-
ze koncerty a divadlo. Snaží-
me se nahlížet i organizovat ji 
šířeji, jako způsob života 
města, jeho občanů a návštěv-
níků. Připravili jsme organi-
zační rámec těchto činností 
pro příští rok. Je jím Přehled 
kulturních a sportovních 
pořadů města Klatovy, který 
si budete moci vyzvednout 
v Kulturním domě v Klato-
vech a v Informačním středis-
ku na náměstí od 20. 12. 2011. 

Město Klatovy vás srdeč-
ně zve na Městský bál, který 
se bude konat dne 18. února 
2012 v Kulturním domě 
v Klatovech. Vstupenky bu-
dou v předprodeji již od 20. 
prosince, rovněž v Kulturním 
domě i v Infocentru na ná-
městí. Vstupenka stojí 200 Kč 
a může být hezkým vánočním 
dárkem. Celý program za-
jistíme z domácích zdrojů: ve 
velkém sále se bude střídat 
orchestr zdejší Základní umě-
lecké školy se swingbandem, 
složeným z klatovských muzi-
kantů. V malém sále, v němž 
bude ochutnávka moravských 
vín, bude hrát cimbálová mu-
zika. Každá vstupenka bude 

slosovatelná. Chceme, aby šlo 
o lidovou zábavu na dobré 
úrovni. Spolu se vstupenkou 
obdržíte též taneční pořádek, 
v němž najdete celý program 
včetně několika večerních 
překvapení. 

V sobotu 3. prosince 2011 
se konal před bývalým 
dominikánským klášterem 
v Plánické ulici První 
městský dobročinný bazar. 
Iniciátorkou a hybnou duší 
celé akce byla pracovnice 
MěÚ paní Pavla Mikulášová. 
Shromáždila kolem sebe spo-
lupracovníky, kteří především 
zorganizovali sbírku zajíma-
vých předmětů, které se 
potom ve stáncích prodávaly. 
Občané darovali do bazaru 
staré pohlednice Klatov, 
šperky, zajímavosti z cest, 
rukodělné výrobky. Svými 
výrobky přispěly také orga-
nizace, mezi nimi vynikly 
Technické služby města 
Klatov. Z prodeje těchto věcí 
se utržilo 27.480 Kč, kromě 
toho podnikatelé a firmy 
poslali celkem 18.000 Kč jako 
dary. Nejatraktivnější před-
měty se vydražily – byl mezi 
nimi oštěp klatovského re-
kordmana Petra Frydrycha 
a jeho dres a také unikátní 
prvorepubliková buřinka. Tato 
dražba vynesla dalších 8.800 

Kč. Celý výtěžek bazaru pou-
žijeme na zakoupení kuchyně 
do Diakonie Merklín, denního 
stacionáře v Klatovech, umís-
těného v dominikánském klá-
šteře. Dovolte, abych podě-
koval vám všem, kteří jste 
darovali mnohdy cenné věci, 
aniž byste chtěli zveřejnit své 
jméno. Díky vaší velkorysosti 
je možné pomoci těm nejpo-
třebnějším v našem okolí. 
Stejně tak děkuji vám, kteří 
jste svou velkorysostí při 
dražbě anebo při koupi věcí 
ve stáncích umožnili tak pě-
kný výsledek. Konečně děkuji 
Mgr. Pavle Mikulášové, ře-
diteli SŠZP v Klatovech Ing. 

Smolíkovi, vedoucí vychova-
telce této školy paní Mgr. Janě 
Toušové, koordinátorce ko-
munitního plánování MěÚ 
Klatovy Ing. Věře Schmido-
vé, Oblastní charitě Klatovy 
a všem dobrovolnicím a do-
brovolníkům za čas, který 
několikaměsíční přípravě 
a realizaci akce věnovali.

Město Klatovy se stalo na 
podzim t.r. členem Národní 
sítě zdravých měst ČR a spo-
lupořadatelsky se podílelo již 
na několika počinech. Kromě 
výše zmíněného Bazaru šlo 
o setkání dobrovolníků, dále 
o přípravu projektu bezbarié-
rových tras pro vozíčkáře 
nebo o setkání architektů, po-
dílejících se na práci pro 
město. Jednou z dalších akcí 
je zajištění pořadu Zábavně 
o stáří, na který se můžete 
těšit dne 20. 12. 2011 od 19.00 
hod. v sále Střední zeměděl-
ské a potravinářské školy 
v Klatovech. Protagonisty 
pořadu jsou pánové Aleš 
Cibulka a Vladimír Hron. 
Zábavnou formou se tam 
dozvíte leccos o sociálních 
službách a o životě seniorů. 
Vstupné je symbolické ve 
výši 30 Kč. Přijďte, nebudete 
litovat!

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Klatovský oštěpař 
Petr Frydrych při dražbě

foto Jiří Tománek

Nový kulturní zpravodaj MěKS

Kultura v Klatovech nově

Plakát na městský bálPlakát na městský bál
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Poděkování

Vážené dámy, vážení pá-
nové, milí Klatované.

O víkendu 26. a 27. listo-
padu byly slavnostně otevřeny 
rekonstruované katakomby. 
Za přítomnosti mnoha vzác-
ných hostů mohla klatovská 
veřejnost shlédnout, co vše se 
v katakombách změnilo.

Věřím, že se podařilo napl-
nit smysl projektu „Klatovské 
katakomby 2010“ - tj.:

- vytvořit z katakomb zají-
mavý kulturní a turistický 
cíl, přitom ovšem nepomi-
nout, že jde o místo 
posledního odpočinku lidí,

- vyprávět „příběh klatov-
ských katakomb“ a přiblížit 
tak část významné kla-
tovské historie,

- představit Klatovy jako za-
jímavé a nepominutelné 
město na jihozápadu Čech.  

Připomenout bych chtěl 
i to, že se uskutečnila náročná 
re-konzervace „mumií“, jak 
jsme si zvykli nazývat ostatky 
lidí zde pohřbených, že byla 
obnovena funkce původních 
průduchů, které ventilují 
prostor a že stavebně byly 
„katakomby“ (tj. krypty pod 
jezuitským kostelem) uve-
deny de facto do původního 
svého rozsahu a stavu. 

Nad to vše zde týmy od-
borníků vedené panem Ing. 
Janem Červenákem a historič-

kou paní Doc. PhDr. Ivanou 
Čornejovou, Csc. vytvořily 
expozici, za níž jim patří po 
právu náš dík. Jmenný seznam 
všech, kteří se na tvorbě 
expozice podíleli, zveřejníme 
záhy na . 

Nicméně cesta k nové 
expozici byla delší, nejméně 
šestiletá. Sluší se proto vzpo-
menout a poděkovat všem, 
kteří na této cestě byli ná-
pomocni a kteří se o nové 
katakomby zasloužili. Dovol-
te mi, prosím, abych tak jako 
předseda sdružení Klatovské 
katakomby nyní učinil.

Nejprve bych rád podě-
koval městu Klatovy a místní 
římskokatolické farnosti a je-
jich představitelům. Současný 
pan starosta Rudolf Salvetr 
má nespornou zásluhu na tom, 
že se podařilo projekt nové 
expozice vůbec prosadit. Jeho 
předchůdce pan Karel Mráz 
spolu s tehdejší místostarost-
kou paní Věrou Tomaierovou 
pak stáli u zrodu sdružení 
Klatovské katakomby, sdru-
žení, jež projekt připravilo 
a realizovalo. Na straně druhé 
– tj. církevní – to byli zejména 
plzeňský biskup Mons. 
František Radkovský, jehož 
dlouholetý patronát nad 
programem Barokní jezuitské 
Klatovy byl vítanou podporou 
a P. Antonín Bachan, klatov-
ský vikář, který reprezentuje 
místní farnost ve sdružení 
a pomohl nám, mimo jiné, při-
vést do Klatov jezuity. Zapo-
menout nemohu ani na paní 
Kateřinu Žákovou a pana Lu-
boše Smolíka, členy sdružení.

Za pomoc, spolupráci a ná-
klonnost ke Klatovům bych 
rád poděkoval českým je-
zuitům – za všechny bych 
jmenoval pana provinciála 
P. Františka Hylmara, SI, hi-
storika P. Miroslava Herolda, 
SI a P. Petra Havlíčka, SI. 
Díky jezuitům se nám otev-
řely četné dveře, které by 
jinak (asi) zůstaly zavřeny. 
Jejich podíl byl neocenitelný 
zejména na programu Barokní 

www.katakomby.cz

jezuitské Klatovy, jenž po 
několik let do Klatov přiváděl 
skvělé historiky, filosofy, 
teology a sociology – za 
všechny bych rád zmínil pány 
profesory Tomáše Halíka, 
Jana Sokola a Petra Piťhu, 
paní doc. Ivanu Čornejovou. 
Na našich www stránkách 
naleznete jména všech, kteří 
kdy v Klatovech vystoupili, 
i jim patří naše upřímné 
poděkování.

Po mnoho let nás provází 
skvělou muzikou Kolegium 
pro duchovní hudbu vedené 
panem Vítem Aschenbrenne-
rem a bylo tomu tak i nyní při 
slavnostním otevření kata-
komb, kdy kolegium podalo 
fantastický výkon při 
provedení Mozartovy mše 
„Dominicus“.  

Nepopiratelný podíl na 
našem úspěchu má Městská 
knihovna v Klatovech v čele 
s paní Zdeňkou Buršíkovou. 
Knihovna se hrdě hlásí 
k tomu, že působí v bývalé 
jezuitské koleji a i díky tomu 
působí programy a projekt 
autenticky. 

Náš dík za vstřícnost a vše-
strannou technickou pomoc 
patří Správě nemovitostí Kla-
tovy a paní Jiřině Adámkové 
a panu Martinu Červenému. 
Bez jejich pomoci by mnohé 
z toho, co řešíme zdánlivě 
„lehce“, bylo problémem.  
Stejně tak děkuji i paní Daně 
Pleskotové za její neúnavnou 
administraci projektu, paní 
Dagmar Hálové, naší speciali-
stce na evropské dotace, panu 
Jiřímu Kučerovi za stavební 
dozor. 

Poděkování patří i všem 
dodavatelům stavby a expo-
zice, jmenovitě bych rád 
zmínil firmu Aldast, s.r.o. 
a ateliér paní Evy Jiřičné.

A nakonec avšak ne v po-
slední řadě bych rád podě-
koval Vám všem, Klatovanům 
i všem přátelům, kteří jste 
nám vyjadřovali svoji pod-
poru v průběhu let. 

Právě to, že se „katakom-

by“ staly i Vaším tématem, 
rozhodlo. Vaše podpora, četná 
setkání, která jsme měli na 
nejrůznějších přednáškách 
a programech, Vaše při-
pomínky a inspirace jsou tím, 
co pomáhá překonat úskalí 
projektu a jeho financování 
z evropských fondů. Nyní 
bych mohl začít jmenovat 
a byl by to dlouhý seznam.  

Samostatné poděkování 
patří „lidem z médií“ (dovolte 
mi, prosím, tento výraz). Až 
doposud nám byli nakloněni 
a referovali o katakombách 
povětšinou objektivně a se 
zájmem. I díky nim se na ka-
takomby nezapomnělo. 

Závěrem mi dovolte podělit 
se o jednu zkušenost. Přes 
četné starosti a problémy, 
které přináší asi každý projekt 
a tudíž i ten náš, mně osobně 
dal jednu dobrou zkušenost. 
I dnes na počátku 21. století 
žijí lidé, kteří jsou ochotni 
poradit, pomoci, cosi udělat, 
a to bez nároku na odměnu, 
jen z radosti pro věc samou. 
I dnes jsou lidé, kteří jsou 
ochotni pracovat „AD MA-
IOREM DEI GLORIAM.“

To není špatná zpráva. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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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 31. 11. 2013 včetně návrhu opatření ve formě 
jednoduchého projektu s předběžným rozpočtem nebo 
s prokázanými náklady na pořízení opatření, opatření 
musí být realizována do 20. 12. 2013.

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

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

6) Bližší informace ohledně poskytování příspěvku podá 
Odbor rozvoje MěÚ, p. Eva Slabá, tel. 376 347 237, 
e-mail: eslaba@mukt.cz

7) Platnost těchto Zásad je stanovena do 31. 12. 2013.

Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2011.

Zásady poskytování příspěvku 
na protipovodňová a protizáplavová opatření

OZNÁMENÍ
Město Klatovy připomíná občanům města, že byla 

prodloužena platnost zásad  na protipovodňová 
a protizáplavová opatření.  Požádat o příspěvek 
města dle těchto zásad lze do 31. 11. 2013 s tím, 

že opatření musí být realizována do 20. 12. 2013.

Informace k připravované 
Sociální reformě I 

- výplata nepojistných dávek.
Městský úřad v Klatovech v rámci Sociální reformy končí 

k 31. 12. 2011 s vyplácením vyjmenovaných sociálních dávek 
a novým úřadem pro jejich výplatu bude Úřad práce v Klatovech. 
Tato změna se týká výplaty dávek v hmotné nouzi, dávek sociální 
péče osobám se zdravotním postižením a příspěvků na péči.

Podstatná informace klientům sociálního odboru v této 
souvislosti je ta, že po dohodě s Úřadem práce budou úředníci 
pro příslušné agendy od 1. 1. 2012 ve stejných prostorách jako 
doposud. K jejich přestěhování do prostor Úřadu práce bude 
docházet až v průběhu I. pololetí 2012. Pro výkon převáděných 
činností budou s touto agendou převáděni na Úřad práce i někteří 
stávající úředníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu. Vyřizovat dávky budou tudíž  pro klienty stejní 
lidé, ale pod hlavičkou Úřadu práce.

Další podrobnější informace budou podávány v průběhu 
měsíce prosince prostřednictvím Úřadu práce.

Co nového přináší sociální reforma – 

1. Od ledna 2012 dojde ke sjednocení způsobu výplaty dávek vyplá-
cených prostřednictvím MPSV (rodičovský příspěvek, příspěvek na 
péči, podpora v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a dávky 
v hmotné nouzi). Bude sjednocen proces výplaty nepojistných dávek 
sociální ochrany (bude zavedeno tzv. Jednotné výplatní místo) tak, aby 
o těchto dávkách rozhodoval jediný orgán, nikoliv celá řada různých 
orgánů státní správy a samosprávy jako doposud. Tímto jediným orgá-
nem bude Úřad práce ČR. Tím se také zvýší dostupnost služeb, protože 
počet kontaktních míst oproti současnému stavu vzroste. Občanům to 
přinese větší komfort a státu významné úspory v administrativě.
2. Rodiče si budou jednou za tři měsíce moci změnit délku pobírání 
rodičovského příspěvku. Výše příspěvku je limitována výší peněžité 
pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty třicetinásobku denního 
vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc. Možnost 
volby bude mít i rodič, který nebyl účasten na nemocenském pojištění, 
pokud druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc 
v mateřství. Rodič. přísp. budou dostávat i rodiče, jejichž dítě starší než 
dva roky chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti.
3. Pomocí Karty sociálních systémů se bude občan prokazovat při 
vyřizování státní sociální podpory. Karta bude sloužit také jako průkaz 
osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P). S její pomocí 
budou moci OZP čerpat stejné výhody,jaké mohou čerpat dnes při 
předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. 
Kartou bude možné i platit, nebude to ovšem povinné pro ty, kteří dávky 
nezneužívají.
4. Značně se zjednoduší a zefektivní celý proces posuzování zdra-
votního stavu pro příspěvek na péči. Posuzovat se bude deset základních 
životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, spravedlivějšího 
posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky budou využitelné 
i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu.
5. Úřady práce budou více spolupracovat s agenturami práce. V praxi 
to znamená, že úřad práce vytipuje určitou skupinu uchazečů a s jejich 
souhlasem převede zprostředkování jejich zaměstnání na agenturu 
práce. Zákon také umožní, aby si uchazeč o zaměstnání sám vybral 
poskytovatele rekvalifikace. Navíc bude podporován vznik pracovních 
míst tím, že se umožní flexibilnější využívání smluvních vztahů. Dojde 
také ke zpřísnění postihů za výkon nelegální práce.

Zdroj: http://socialnireforma.mpsv.cz     Infolinka: 844 844 803

Změny od 1. 1. 2012

Miroslav Šafařík
tajemník MěÚ

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka Městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů
Od 1. 1. 2012 budou vydá-

vány nové typy občanských 
průkazů se strojově čitelnými 
údaji a občanských průkazů se 
strojově čitelnými údaji a s 
kontaktním elektronickým či-
pem. Z rozhodnutí ministerstva 
vnitra bude zavedení elektro-
nických občanských průkazů 
zajištěno rozšířením stávajícího 
systému cestovních dokladů 
s biometrickými prvky, a to bez 
možnosti navýšit počet 
fotokabin.

Z důvodu zabezpečení této 
agendy dojde k omezení pro-
vozu na oddělení evidence 

obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů a k od-
stávce centrálního sytému 
e-pasů, která proběhne ve 
dnech 27. až 30. 12. 2011. 
V těchto dnech nebude možné 
žádat o vydání o vydání e-pasů 
ani e-pasy předávat. Odstávka 
se netýká vydávání pasů typu 
„BLESK“.

Nejzazší lhůta pro podání 
žádosti o vydání stávajícího 
typu občanského průkazu je 14. 
12. 2011, je-li tato žádost 
podána u úřadu příslušného pro 
vydání občanského průkazu. 
V případě, že žádost bude po-

daná u nepříslušného obecního 
úřadu nebo matričního úřadu, je 
tato lhůta stanovena na 30. 11. 
2011. Výdej již vyhotovených 
občanských průkazů nebude 
omezen. Dosavadní občanské 
průkazy zůstávají v platnosti po 
dobu v nich uvedenou. Nejzazší 
lhůta pro podání žádosti 
o vydání e-pasů je stanovena na 
19. 12. 2011. 

V době od 15. do 30. 12. 
2011 lze vydat občanský průkaz 
typu „BLESK“ s dobou 
platnosti 1 měsíc bez správního 
poplatku.

O nový typ občanského 

průkazu lze žádat od 2. 1. 2012, 
a to jen na obecních úřadech 
s rozšířenou působností, nikoli 
už na matričních úřadech.

Vzhledem k této situaci 
dojde k nutným úpravám na 
oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestov-
ních dokladů. Tyto úpravy 
budou probíhat za provozu 
a proto žádáme občany o sho-
vívavost při vyřizování svých 
záležitostí na tomto oddělení.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru 
vnitřních věcí

Jak bude nový občanský průkaz vypadat? (podle návrhu prováděcí vyhlášky)

přední strana zadní strana

Teplárenský komín byl opraven a vylepšen 
Nejdůležitější investicí 

letošního roku v Klatovské 
teplárně a.s., jejímž jediným 
akcionářem je Město Klatovy, 
byla oprava a technické zhod-
nocení 80 metrů vysokého to-
várního komínu. K provedení 
díla bylo poptáno celkem 5 
odborných firem, ze kterých 
zaslaly nabídku 3 firmy. Vý-
běrová komise vybrala jako 
dodavatele díla firmu s nejniž-
ší cenou a to firmu Omega-
Teplotechna Praha, a.s., za 
10 470 095 Kč vč. DPH.

Komín byl již ve stavu, na 
který nebyla kontrolním orgá-
nem schválena provozní revi-
ze. Byly do něj postupně sve-
deny, aniž by byly odděleny 
samostatnými vložkami, kou-

řovody všech čtyř tepláren-
ských kotlů na uhlí, mazut 
a také zemní plyn. Postupná 
změna technologických pod-
mínek odtahovaných spalin 
komínu dlouhodobě nesvědči-
la. Hlavním palivem byl ma-
zut (zkušebně i zemní plyn) 
a posléze se dominantním 
palivem stalo uhlí. Mazut je 
však i nadále také v omezené 
míře využíván. Spaliny těchto 
paliv kondenzují uvnitř i na 
vrcholu komínu a způsobují 
vysoké chemické namáhání 
jeho vnitřní vyzdívky. 

V dubnu byla s vítěznou 
firmou podepsána smlouva 
o dílo a 20. května jí bylo pře-
dáno staveniště. Firma Omega 
pak práce začala výstavbou 

provizorního komínu o výšce 
32 m, na který pak byly 
přepojeny – uhelný kotel K4 
a mazutový kotel K3. Práce 
běžely podle stanoveného har-
monogramu. Postupně byla 
vybourána vnitřní vyzdívka 
komínu, ubourány horní poš-
kozené části komínu, prove-
dena byla vnitřní sanace jeho 
pláště a nakonec byly do jeho 
nitra vsunuty čtyři vložky, 
které byly napojeny na kouřo-
vody čtyř teplárenských kotlů. 
Provizorní komín byl poté 
odstraněn. Vložky oddělí jed-
notlivé chemicky odlišné spa-
liny a výrazně znesnadní po-
škozování komínového tělesa.

Práce na komínu byly do-
končeny dle plánu 26. srpna 

a bylo zahájeno předání a pře-
vzetí díla. Bylo samozřejmě 
nutné komín řádně vyzkoušet. 
Zkušební provoz byl v září li-
mitován malým výkonem tep-
lárny (teplé počasí). Po pře-
vzetí zařízení a odstranění 
všech nedodělků bylo zapla-
ceno 80 % celkové ceny díla 
s tím, že zbývajících 20 % 
bude teprve uvolněno až po 
řádném odzkoušení ve vel-
kých výkonech jednotlivých 
kotlů v zimním období a po 
uplynutí 6 měsíčního zkušeb-
ního provozu na základě 
protokolu o převzetí díla 
a kolaudačního rozhodnutí. 

Bc. Martin Kříž
člen rady města
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Rada města Klatov vyhlásila
podle ust. §281 a násl. obchodního zákoníku

obchodní veřejnou soutěž
na budoucí darování nemovitosti - pozemku č.  4249  v obci a kat. území 

Klatovy pro účely umístění Stavby parkovacího domu

1. Stručný popis Podmínek obchodní veřejné soutěže:  
Město Klatovy hodlá v budoucnu darovat předmětnou nemovitost, 

2pozemek o celkové výměře 1048 m  navrhovateli, který podá nejvhodnější 
nabídku v rámci Obchodní veřejné soutěže pro účely výstavby 
parkovacího domu dle Architektonického návrhu „Stavba parkovacího 
domu u KD Družba“ (dále jen „Stavba“), vypracovaného firmou 
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o., zast. Ing. arch. Davidem Kotkem.
Hodnocení nabídek provádí v souladu s podmínkami soutěže vyhlašovatel 
dle kriterií uvedených v přísl. článcích soutěže. Na základě výsledků bude 
vybrána nejvhodnější nabídka a s příslušným navrhovatelem bude po 
rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov o prodeji nemovitostí vybranému 
navrhovateli uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo soutěž zrušit i bez uvedení důvodu. 
Uzavírka nabídek: 30. březen 2012, 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) 

2. Kontaktní osoby k poskytování informací k podmínkám soutěže:
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 247, e-mail: 
Ing. Jaroslava Kudrnková, pracovnice odboru rozvoje města MěÚ, 
tel. 376 347 221, e-mail: 
Mgr. Sylva Sejpková, právnička města, 
tel. 376 347 217, e-mail: .

3. Zveřejnění Obchodní veřejné soutěže:
Obchodní veřejná soutěž je zveřejněna na internetových stránkách města 
Klatovy:  / složka Městský úřad Klatovy / složka Prodeje, 
pronájmy, dražby, soutěže  –  Přílohy textu soutěže budou zaslány nebo 
osobně vydány bez poplatku zájemcům o účast na základě žádosti, podané 
písemně poštou, faxem či e-mailem.

dpleskotova@mukt.cz

jkudrnkova@mukt.cz

ssejpkova@mukt.cz

www.klatovy.cz

Mgr. Rudolf  Salvetr
starosta města

Po mimořádném projektu s názvem „Klatovy-čisté město“, 
v jehož rámci byla zmodernizována vodohospodářská 
infrastruktura města, spouští Město Klatovy službu, jejímž cílem 
je zlepšení čistoty města a veřejného pořádku a z „čistého města“ 
tak postupně vybudovat „čistější město“.
Tato služba umožňuje občanům, aby prostřednictvím svého 
mobilního telefonu s fotoaparátem (eventuelně e-mailu) odeslali 
na městský úřad fotografii místa, které narušuje veřejný pořádek 
a čistotu města (rozbitá lavička, rozbitý chodník či vozovka, 
neudržovaná zeleň, nefunkční veřejné osvětlení, skládka odpadu, 
poškozené dopravní značení, odstavený vrak apod.)
 Takovou zprávu občan odešle z mobilního telefonu jako MMS 
(multimediální zprávu) na tel. číslo 736 303 304 (podrobnosti 
odeslání viz níže) nebo s využitím mobilních datových přenosů na 
e-mail . Místo lze také vyfotografovat digitálním 
fotoaparátem, fotografii stáhnout do počítače a odeslat ji jako 
běžný e-mail.
Pro jednoznačnou identifikaci je nutné připsat do doprovodného 
textu údaje, které konkretizují daný problém (název ulice, 
označení veřejného prostranství, křižovatka, event. GPS 
souřadnice apod.)
Fotografie bude přijata do informačního systému radnice. 
Odpovědní pracovníci označí datum přijetí a osobu či subjekt 
odpovědný za zjednání nápravy. Nebude-li fotografie porušovat 
zákon na ochranu osobních údajů, bude umístěna na 

. Po vyřešení zobrazeného 
problému bude k fotografii připsán datum řešení, případně důvod, 
proč konkrétní situaci řešit nelze nebo odpovědnou instituci, které 
problém náleží.
Jediným cílem tohoto nového stylu práce je upozorňovat 
prostřednictvím fotografií na místa, která se obyvatelům města 
nelíbí a tímto způsobem tak přispět ke sjednání nápravy.
Jak z popisu celého systému vyplývá, nejoperativnější je použití 
mobilních telefonů vybavených fotoaparátem, bude ale 
samozřejmě možné posílat i fotografie pořízené digitálním 
fotoaparátem.
Zároveň je potřeba vzít v úvahu i určitou prodlevu mezi zasláním 
fotografie a jejím zobrazením a následným řešením. V případě 
havarijní situace, která nesnese odklad, je nutné kontaktovat 
Městskou polici (tel. 376 347 207), která bude nápomocna při 
řešení.

mms@mukt.cz

www.klatovy.cz/mukt/mms.asp

Klatovy – čistější město
MOŽNÉ ZPŮSOBY ZASLÁNÍ FOTOGRAFIE:

1) z mobilního telefonu s využitím datových přenosů na 

2) z mobilního telefonu jako MMS (multimediální zprávu) 
na tel. číslo 736 303 304, do předmětu (subjekt) MMS 
napsat povinný parametr
 IKmezeraKLATOVYmezeraP  (IK KLATOVY P)

3) z počítače e-mailem na 

Vážení občané, pomozte nám zlepšit čistotu a veřejný pořádek ve 
městě.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

mms@mukt.cz

mms@mukt.cz

Příklad zaslaného snímku foto: MěÚ Klatovy
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2011 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2011 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby výroba restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Ve které provozovně 

se cítíte nejlépe?

Dne 20. 12. tohoto roku ukončíme anketu o nejlepší 
provozovnu v našem městě. 

Ještě v ten den můžete ovlivnit celkové výsledky svým 
hlasováním. Anketní lístky jsou k dispozici v Informačním 
středisku na náměstí vedle vchodu do klatovské radnice, kde 
můžete lístek ještě ve zmíněný den vhodit do urny. Lze také 
hlasovat elektronicky na webových stránkách města 

. 

Dne 21. 12. 2011 hlasy sečteme a mezi vánočními svátky 
a Novým rokem oznámíme výsledky. Vítěze v každé kategorii 
pozveme na 2. ledna 2012 na radnici k ocenění. Tam pozveme 
také vylosované respondenty, tedy ty, kteří se ankety svými hlasy 
zúčastnili, ať již elektronicky nebo předáním vyplněného 
anketního lístku. 

Připomínám, že každý může dát svůj hlas libovolné 
klatovské provozovně v každé z následujících kategorií: 
nejlepší prodejna (obchod), nejlepší výroba, nejlepší 
restaurace, nejlepší ostatní služby. Každý tedy může takto 
vyplnit až 4 anketní lístky. Sečten bude každý vyplněný 
hlasovací lístek ať je pisatel z Klatov či odjinud.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

www.klatovy.cz

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2011

Hrobka rodiny Šebelíkovy – odd. I., č. 135a
• hrobní stavba je obdélníkového půdorysu, spodní část 

stavby je zděná, vrchní stavba je z přírodního kamene 
z malé části leštěného; stáří objektu je stanoveno na 89 let, 
byla provedena v roce 1922. Část žulových desek je popras-
kaná. Na hrobě jsou umístěny dvě lampy.

• vyvolávací cena 32 000 Kč. 

Termín výběrového řízení:   22. 2. 2012 v 15.00 h.
Místo konání výběrového řízení: 
zasedací místnost č. 9 v budově radnice čp. 62/I.
Výběrové řízení probíhá dle Zásad prodeje a pronájmu ne-
movitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového 
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách 
města Klatovy:  - složka Městský úřad Klatovy, 
složka Úřední deska, složka Prodeje, pronájmy, dražby
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu 
do 31. 1. 2012 město Klatovy, odb. rozvoje města, 4. p. budovy. 
Bližší informace o nabídce poskytne odbor rozvoje města, 
Ing. Jaroslava Kudrnková, 
tel. 376 347 221, e-mail: .

Mgr. Rudolf  Salvetr
starosta města

www.klatovy.cz

jkudrnkova@mukt.cz 

hrobová zařízení, bez pozemku, 
umístěná na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech:

Město Klatovy
nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

OZNÁMENÍ

Finále letošní soutěže se blíží!
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Společné oslavy Vánoc 
a konce roku

Chybí jen pár dnů do Vánoc a oslav příchodu nového 
roku 2012. Stalo se tradicí, že Vám za město Klatovy nabízím  
celou řadu kulturních programů, které Vám mají tuto 
nádhernou část roku zpříjemnit a přinést s sebou prožitky, na 
které rádi vzpomínáme.

Touto cestou a níže uvedeným programem Vás opět 
srdečně zvu na:

ADVENTNÍ TRHY 
od 9.00 do 15.00 hod.

11. 12. Stříbrná Neděle
- vystoupení souborů při 

ZUŠ J. Kličky Klatovy
- výtvarné dílny DDM Klatovy

18. 12. Zlatá Neděle
- program rádia Blaník – vystoupí 

Kamélie, Marcel Zmožek, Maxim
Turbulenc, Josef Vágner

14. 12. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM 
ROZHLASEM - 18.00 hod. 

20. – 22. 12. TRADIČNÍ ŘEMESELNÉ TRHY
10.00 – 17.00 hod. 

- program od 17.00 h. – žáci ZUŠ J. Kličky Klatovy, Šumavan

20. 12. vystoupení dětí a žáků klatovských škol
vyhlášení ankety „Nejlepší provozovna roku 2011“ 

21. 12. vystoupení dětí a žáků klatovských škol 
22. 12. vystoupení žáků ZUŠ J. Kličky v Klatovech,

MILVUS, Teátr Víti Marčíka

1. 1. 2012 PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2012
18.00 hod. - program od 17.30 hod. 

Pevně věřím, že všichni ti, kteří si přijdou vychutnat 
tradiční vánoční trhy s bohatým kulturním programem 
budou spokojeni. 

Děkuji všem, kteří přinesou v tyto dny na klatovské 
náměstí radost a vánoční pohodu.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ v Klatovech

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy 
a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech a integro-
vaných obcích města. Jednotlivé opravy jsou každý rok schvalo-
vány jmenovitě Radou města Klatov.

Pro rok 2011 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční 
prostředky ve výši 11,5 mil. Kč. Za tyto prostředky byla celoplošně 
opravena celá řada chodníků a vozovek. 

V Klatovech byly opraveny chodníky v ulicích Plzeňská v úseku 
Pod Koníčky - Pod nemocnicí vlevo, Družstevní, Fráni Šrámka, 
Podhůrecká v úseku Voříškova-Máchova vlevo, 4 úseky v ulicích 
Masarykova a Wolkerova včetně výměny několika sloupů veřej-
ného osvětlení, Tolstého v úseku Macharova-Podhůrecká vpravo, 
Máchova v úseku Macharova-Podhůrecká vpravo, Kollárova 
v úseku mezi Masarykovou a Kpt. Nálepky (před výpočetkou), 
Plánická v úseku od samoobsluhy po bowling. Byly opraveny 
příjezdy k bytovým domům a vybudována dvě nová parkoviště ve 
Spojovací ulici, příjezd k bytovým domům v Tyršově ulici.

Hospodářský odbor se finančně též podílel na prováděných 
výspravách výtluků po zimě, na celoplošných opravách vozovek 
v ulicích Procházkova, Měchurova a Máchova. 

V parku u Okrouhlice bylo provedeno odvedení dešťové vody 
formou vybudování nových uličních vpustí. 

V obci Habartice byly upraveny dvě cesty s povrchem 
z asfaltového recyklátu a zároveň došlo k prodloužení veřejného 
osvětlení v obci Habartice. Byly upraveny povrchy komunikací 
směrem k letišti v Chaloupkách. V obci Křištín bylo vybudováno 
odvedení dešťové vody zatrubněním příkopu podél cesty. V obci 
Točník došlo k prodloužení veřejného osvětlení, v Lubech 
k odvedení dešťové vody mimo vjezd do domu, atd.

Město si uvědomuje, že stávající stav chodníků a vozovek není 
stále ještě podle jeho představ, proto i pro rok 2012 uvolní ze svého 
rozpočtu finance ve výši cca 11 mil. Kč na další opravy 
komunikací. Ty budou jmenovitě schváleny radou města Klatov na 
jednom z nejbližších zasedání.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Nové parkoviště Spojovací ulice foto MěÚ Klatovy

Práce realizované hosp. odborem 
MěÚ Klatovy v rámci oprav a údržby 
pozemních komunikací v roce 2011
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