KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
informační měsíčník Města Klatovy

ROČNÍK V.

LEDEN 2013

www.klatovy.cz

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

Všímavost je velká pomoc

Vážení spoluobčané,
okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok
stává minulostí, přímo vybízí
nejen k ohlédnutí nazpět, ale
především k zamyšlení nad
tím, jak naložit s nadcházejícími 365 dny roku nového.
Dáváme si často novoroční
předsevzetí, kterými chceme
čas od času navodit zásadní
změnu. Mnohá z nich však
nemají dlouhého trvání. Jsou
to většinou ta, která jsou
chvilkovým nápadem, jsou
nereálná či příliš razantně
mění naše osobní životy.
Podobné jako v soukromí
je to i v rovině profesní. Naplno si to uvědomuji z pracovního pohledu starosty. Dobře
vím, že realizace záměrů
nejdou ohraničit kalendářním
rokem. Jsou spíše během na
dlouhou trať s mnoha překážkami. Rozumím i vašemu
podivu a dotazům „Proč to tak
dlouho trvá?“, které občas
slýchávám. Také bývám často
netrpělivý a přál bych si
postup rychlejší. Zejména

hrozí-li ohrožení majetku
a zdraví našich občanů jako
v případě záplav a při vědomí
toho, že řešení z velké části
závisí na jiných subjektech.
„Město“ však při nich nejen
může, ale musí být nápomocno. Plně se tudíž k této
pomoci hlásím.
Rozhodování jsou o to
složitější, že každá investice
je spojena s vynakládáním
městských, tedy našich společných finančních prostředků. Splnit veškeré požadavky,
s nimiž jsem spolu se zastupiteli oslovován, není ani
možné. Jsem proto velmi rád,
že zastupitelé dokáží v drtivé
většině případů najít výraznou
shodu na prioritních akcích.
I díky tomu by měla letos
započít dlouho připravovaná
oprava a modernizace krytého
plaveckého bazénu. Pokračovat chceme ve spolupráci
s finanční spoluúčastí ze strany správců sítí (plyn, voda, ...)
při úpravě dalších místních
komunikací. Po Studentské
a Riegrově ulici proběhne

letos oprava ulic Dragounské
a K Zastávce. Zahájení
dalších investičních akcí odsouhlasí zastupitelstvo až na
základě možností městského
rozpočtu a odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2012.
Vážení Klatované,
dovolte mi vyslovit též
osobní přání. V minulých
létech jste mne často oslovovali se svými připomínkami
a dotazy. Obzvláště si vážím
těch, které pisatel i podepsal,
byť nebyly vždy příjemné.
Výrazně mi pomáhají při mé
práci. Nejsem totiž schopen
stále vidět do každého zákoutí
a těší mne, že ani vám není
vzhled našeho města lhostejný. Chtěl bych vás proto
požádat o spolupráci i na
počátku nového roku. Právě
díky ní můžeme předejít řadě
potíží, nedorozumění a společně si tak zpříjemnit život
v Klatovech.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 22. 1. 2013
Úterý 5. 2. 2013
Úterý 12. 2. 2013
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Vývoj ceny městského bydlení

Jednou z nejdůležitějších
starostí domácností je cena
bydlení. Ta dozná v nadchá-

zejícím roce některých změn.
Nové nájmy v opravených
městských bytech budou ve
2
výši 70,- Kč/m měsíčně. Šedesátimetrový byt tedy bude
za 4.200,- Kč měsíčního nájmu. Byty zvláštního určení, to
je byty pro seniory a tělesně
postižené v bytech v tzv.
Aeroplánu a v Domově v Podhůrčí mají nájemné ve výši
2
46,45 Kč/m měsíčně, byty se
společným příslušenstvím,
např. v Niederleho ulici (tzv.
parlament) nebo byty v domech za kapličkou Chaloupka, mají nové nájemné ve výši
2
38,27 Kč/m měsíčně.
Pro nově uzavírané nájem-

ní smlouvy platí nová pravidla
již od 1. 1. 2013, pro stávající
nájemce připraví Správa nemovitostí nové smlouvy tak,
aby nové nájemné platilo od
1. 6. 2013.
Ke zvýšení nájmu přistoupila rada města s odstupem
téměř 4 roků, zvýšení se
pohybuje v rozpětí 1,50 až 6,2
Kč za m měsíčně. Zvýšením
získané peníze bude možno
zpětně investovat do oprav
a zlepšování bytů. Pro srovnání nájmy v bytech od soukromníků se pohybují v Klatovech v průměru někde mezi
2
80,- až 90,- Kč/m měsíčně.
Zmíněné ceny jsou bez

služeb. Vodné a stočné se zvyšují zhruba jen o vzrůst sazby
DPH, patří mezi nejnižší
v republice, cena tepla, dodávaného z klatovské městské
teplárny se zvyšuje o 15,- Kč
na gigajoul, což v běžné
domácnosti, napojené na teplárnu, se projeví částkou cca
40,- Kč měsíčně navíc. Žádné
zdražení není příjemné, ale
město k němu přistupuje
uvážlivě a tak, abychom nežili
na dluh a aby se nerozevíraly
nůžky mezi příjmy a výdaji
městských organizací.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Nejlepší provozovny roku 2012
Tak jako loni, i letos jsme
sečetli hlasy respondentů
a vyhodnotili podle nich
nejlepší živnostenské provozovny v našem městě, jejichž
zástupci byli v první pracovní
den letošního roku oceněni na
radnici.
V kategorii restaurační
zařízení obsadil třetí místo
hotel Ennius v Randově ulici
manželů Urbanových, druhá
je Café Cukrárna Park u parku
u Drnového potoka manželů
Kudělkových a nejvíce hlasů
získala cukrárna a kavárna
Mléčná na náměstí provozovatele Michala Košana.

V kategorii výroba nebyla
třetí cena udělena, druhé místo získalo rodinné Pekařství
Fiala v Klatovech Lubech
a první místo obhájil loňský
vítěz, Maso West s.r.o.
Stanislava Kopáčka.
V kategorii obchod třetí
místo obsadil loňský vítěz,
Dětská obuv u Bílé věže
Michaely Vitákové, druhé
místo dětský obchod Beruška
Kateřiny Kobzové v Klatovech ve Šmilovského ulici
a první místo květinářství
PINK Zdeňky Němcové
v Denisově ulici.

Nejlepší provozovna ve službách, Kosmetika Nádražní ulice.
2x foto: Jiří Tománek

V kategorii služby se jako
třetí umístila Kosmetika Jitky
Sedlákové na Plzeňské ulici,
na druhém místě skončil Kosmetický salon Aromaterapie
v Denisově ulici Pavlíny
Klasnové, (letošní třetí nejlepší podnikatelka Plzeňského
kraje!) a nejvíce hlasů získalo
Kadeřnictví a kosmetika
v Nádražní ulici podnikatelek
Jitky Pálkové, Marie Kynclové, Dany Novákové, Petry

Kynclové, Terezy Husníkové
a Eriky Bendové, které tak
obhájily loňský titul.
Předpokládám, že letos
v květnu vyhlásíme již třetí
ročník soutěže a že přiláká
zase větší počet respondentů.
V roce 2011 jich bylo přes
500, v letošním roce zhruba
900, pět z nich, které jsme
vylosovali, budou přijati na
radnici a odměněni drobnými
cenami.

Dva výjimeční živnostníci
Na radnici byli zároveň
oceněni dva podnikatelé, kteří
by byli chloubou každého
města – paní Marie Haasová
se se svým sortimentem,
stavebními izolačními pásy,
stala Živnostníkem roku 2012
Plzeňského kraje a pan Václav
Podhůrský oslavil v prosinci
80. narozeniny a stále je
denně činný ve své knihvazačské živnosti.
Skutečně, Klatovy mohou
být na své živnostníky hrdé!
Blahopřejeme.
Václav Podhůrský

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Klatovy obhájily Moody´s rating Aa1.cz
Vážení čtenáři,
na svém posledním zasedání
v roce 2012 schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok
2013, a to dle návrhu, který byl
předložen, a všemi hlasy zúčastněných zastupitelek a zastupitelů. To je dobrá zpráva,
řekl bych, pro nás všechny.
Říká, že o základních a zásadních finančních relacích města
není sporu a že zde existuje racionální rozpočtová kontinuita.
Při jednání o rozpočtu jsme
možná měli více zmínit jeden
z nových dokumentů, jenž se týká finančního zdraví našeho
města. Je jím tzv. rating agentury Moody´s. Ta před koncem
roku ocenila finanční situaci města ratingem Aa1.cz
s výhledem „stabilní.“
Dovolte mi, abych Vám rating stručně představil, či
připomněl (určitě si někteří vzpomenete, že Moody´s rating si
město nechává zpracovat již několik let po sobě – od roku
2007). Národní rating je výsledkem podrobné analýzy
finančního hospodaření a stavu majetku města, zohledňuje
samozřejmě i prostředí, ve kterém se město „pohybuje.“
Analýzu zpracovává agentura Moody´s. Ta je externím,
nezávislým hodnotitelem, její názor je široce akceptován
bankami, státními i nestátními finančními institucemi, obecně
podnikatelským světem.
Moody´s, stejně jako ostatní ratingové agentury, nehodnotí
jen města, ale prvotně státy, finanční instituce, velké korporace
… a přestože všechny ratingové agentury byly tvrdě
kritizovány za to, že nedostatečně a „nevčasně“ upozornily na
problémy vedoucí k nedávné finanční a hospodářské krizi
(nedávné?), jsou ratingové agentury i nadále prvním
a zpravidla spolehlivým zdrojem informací o ekonomickém
stavu a vývoji subjektů, které hodnotí.
Ale vraťme se domů, do Klatov. Analýza, která předcházela
výroku (naleznete ji na webových stránkách města
http://www.klatovy.cz/mukt/user/rozpocet/rating2012.pdf), je
sestavena podle mezinárodně platných a uplatňovaných
pravidel (ta zvídaví čtenáři najdou na http://www.moodys.com
– na příslušný dokument se snadno „prokliknou z klatovské
analýzy“). Analýza je poměrně rozsáhlá. K základním
faktorům ratingu patří ohodnocení „prostředí a působnosti,
institucionálního rámce, finančního postavení a výkonnosti,
profilu zadluženosti, správy a řízení a ekonomické základny“
(viz str. 8 ratingové analýzy). Další nezbytností analýzy jsou
finanční ukazatele našeho města a také podrobné zdůvodnění
ratingu.
Základní pohled je však dán na samém začátku dokumentu.
Dovolte několik krátkých citací pro ty, kteří nemají možnost
prostudovat celou ratingovou analýzu na www stránkách
města:
„Národní rating Aa1.cz udělený městu Klatovy odráží
obezřetný přístup vedení města, díky kterému město dosáhlo
dobrých provozních výsledků, a solidní úrovně hotovostních
rezerv. Rating rovněž zohledňuje zvladatelnou dluhovou službu

města a vůli jeho vedení nečerpat ve střednědobém výhledu
nový dluh .“
„Ve srovnání s mediánem ostatních měst hodnocených
stupněm Aa1.cz mají Klatovy vyšší zadluženost, avšak dluhová
služba je nižší a město také vykazuje lepší provozní výsledky,
které jsou klíčové pro splácení závazků.“
„Mezi silné stránky města patří :
Odpovědné finanční vedení města odrážející se v nadprůměrných provozních výsledcích.
Dobře zvladatelná úroveň dluhové služby.
Solidní hotovostní rezervy.
Mezi slabé stránky města patří :
Omezená flexibilita na straně příjmů a rigidita provozních
výdajů“
Na otázku „Co by mohlo rating města zvýšit“, odpovídá
Moody´s: „Zvýšení provozních přebytků na předkrizovou
úroveň, zachování solidních hotovostních rezerv a pokračující
pokles zadluženosti.“
Naopak na otázku „Co by mohlo rating města snížit“.
Odpovídá Moody´s : „Podstatný propad provozních výsledků
města, agresivní navýšení investičních výdajů a následné
významné navýšení zadluženosti města.“
Berme tedy rating i analýzu jako ocenění minula, tj. práce
nejen vedení a rady města, ale i celého zastupitelstva, ale též
jako vklad a radu do nového roku 2013. Finanční zdraví
a stabilita města jsou tím, k čemu jsme se před časem zavázali.
Přeji Vám hezký den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Rozšíření linky MHD č. 2 do sídliště
Domažlické předměstí a do Procházkovy ulice od 6. 1. 2013
v režimu trvalého provozu
Na základě požadavku
občanů bydlících na Domažlickém předměstí rozhodla
Rada města Klatov o zavedení
a zajištění dopravní obslužnosti pěti spojů linky č. 2 do
této lokality. Autobusy MHD
projíždí od vlakového nádraží
křižovatkou u restaurace Klatovský dvůr rovně ulicí Mánesovou, doprava Karafiátovou,
doleva Milady Horákové, doleva Zahradní, kde je umístěna autobusová zastávka,
doleva Mánesovou, doprava
Domažlickou a dále po stávající trase. Ve směru od
vlakového nádraží zajíždí do
sídliště spoje č. 9 v 7.24 hod.,
č. 17 v 9.52 hod. a č. 25 ve
14.02 hod., ve směru od náměstí na nádraží zajížděly do

sídliště spoje č. 16 v 10.33
hod. a č. 26 v 15.26 hod.
Stejně tak bylo rozhodnuto
vzhledem k poptávce občanů
o zajištění obslužnosti pěti
spojů linky č. 2 Procházkovou
ulicí v sídlišti Na Rozvoji.
Autobusy projíždí Procházkovou ulicí ve směru od
Plánické 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 je umístěna zhruba v jedné třetině
Procházkovy ulice ve směru
od Plánické vpravo. Cestujícím do Procházkovy ulice je

zajištěna tzv. tarifní návaznost
jízdenek, tzn. že jízdenky
zakoupené do Plánické ulice,
platí až do ulice Procházkovy.
Zkušební provoz byl odsouhlasen v době od 1. 6.
2011 do 30. 6. 2012, a to
pouze v pracovních dnech
a na základě rozhodnutí rady
města ze dne 22. 5. 2012 byl
prodloužen do 30. 11. 2012.
Na zastávkách byly umístěny provizorní označníky.
V měsíci prosinci 2012
bylo provedeno vyhodnocení
vytíženosti výše uvedených
spojů a Rada města Klatov
rozhodla o zavedení trvalého
provozu do obou zastávek.
Zároveň ale s ohledem
na velmi malou vytíženost
čtyř spojů cestujícími občany,

bylo rozhodnuto o tom, že
tyto čtyři spoje nebudou již
zajíždět do těchto zastávek.
Jedná se o spoje č. 16 a 26
do zastávky Zahradní a spoje
č. 8 a 30 do zastávky Procházkova. Ostatní spoje tedy budou zavedeny v termínu od
6. 1. do trvalého provozu.
Zároveň rada města rozhodla, že obě autobusové
zastávky budou upraveny tak,
aby plně vyhovovaly režimu
trvalého provozu. Během roku
2013 tedy budou upraveny
bezbariérově přístupové chodníky a nástupiště včetně úpravy varovných a signálních
pásů pro nevidomé.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Antikvariát v klatovské knihovně
Od března roku 1999, kdy
byly v západním křídle bývalé
jezuitské koleje v Klatovech
otevřeny nové prostory Městské knihovny, je jejich nedílnou součástí také antikvariát.
Nachází se ve 2. patře budovy,
přímo nad půjčovnou pro
dospělé čtenáře a hned vedle
oddělení pro děti a mládež,
v prostorách, které jsou též
celoročně využívány jako výstavní síň pro díla výtvarníků,
fotografů či žáků klatovských
uměleckých škol a kroužků.
V antikvariátu Městské
knihovny v Klatovech si můžete za velmi příznivou cenu
vybírat z nepřeberného množství použitých knih všech
možných žánrů. Koupíte zde
jak klasickou beletrii, tak
třeba i detektivky, sci-fi, cestopisnou literaturu, poezii,
knížky pro děti a mládež
včetně pohádek, obrazové
publikace, naučnou literaturu
týkající se přírody, historie
a umění, atd. Studenti si zde
mohou vybrat z velkého

množství použitých učebnic.
V našem antikvariátu máte
možnost knížky nejen levně
nakoupit, ale i nabídnout
k prodeji své vlastní, pokud je
už nepotřebujete nebo už na
ně nemáte doma místo a je
vám líto je vyhodit. Knihy
bereme pouze do komisního
prodeje, takže peníze za ně
vám můžeme proplatit teprve
po jejich prodeji. Jelikož jsme
však omezeni prostorem a nabídka převyšuje poptávku, nevykupujeme zdaleka všechny
tituly. Proto je vždy lepší předem přinést (nebo na adresu
antikvariat@knih-kt.cz poslat
e-mailem) seznam všech nabízených knih a my z nich vybereme ty, které by se k prodeji
v našem antikvariátu hodily.
Na webových stránkách
Městské knihovny Klatovy
www.knih-kt.cz v položce
Antikvariát pak naleznete
seznam všech titulů, které
vám nabízíme, a to včetně
cen. Čtenářům, kteří si z tohoto seznamu nějaké knihy

vyberou, ale nemají možnost
si je osobně vyzvednout, je
můžeme poslat na dobírku
poštou. Této služby již využilo mnoho spokojených zákazníků z celé České republiky.
Jste-li však z Klatov a hledáte
nějakou knihu, kterou již na
pultech knihkupectví nemůžete sehnat (nebo ji tam mají,
ale za mnohem vyšší cenu než
u nás), neváhejte navštívit náš
antikvariát osobně, rádi vás
obsloužíme nebo poradíme,
kde konkrétní titul najít.

Otevřeno máme v pondělí
a středu od 9 do 12 hodin a ve
čtvrtek od 13 do 16 hodin. Od
pondělí do čtvrtka od 9 do 16
hodin a v pátek od 9 do 12
hodin najdete pracovníka antikvariátu v 1. patře Městské
knihovny v půjčovně pro
dospělé, kde se s ním můžete
domluvit na možném prodeji
i výkupu knih. Těšíme se na
vaši návštěvu!
Pavel Šot
knihovník

foto: Rudolf Lang
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Rekonstrukce technologie centrálního zásobování teplem v Podhůrčí
Město po dokončení rekonstrukce části vedení teplárenské infrastruktury v lokalitě Kpt. Nálepky – U Pošty
– Kulturní dům připravuje
další obdobnou investici.
Tentokrát se jedná o sídliště
Pod Hůrkou, kde se souběžně
připravuje projekt regenerace
veřejných prostranství. Před
konečnou úpravou povrchů
komunikací a zeleně je nutné
v předstihu provést výměny
a opravy stávajících inženýrských sítí včetně rozvodů
tepla. Prvním blokem domů,
kterých se rekonstrukce dotkne, je vnitroblok Prusíkovy
ulice. Město hodlá využít při
stavbě jednu z posledních
možností dotace z fondů
Evropské unie, která pokryje
v optimálním případě cca
50% celkových nákladů.
Výměnou stávajících rozvodů
tepla dojde k zefektivnění
dodávky tepla a teplé užitkové
vody pro cílové odběratele
využitím moderních technologických postupů a zařízení.

Při rekonstrukci dojde k výměně nejen vnějších potrubních rozvodů, ale i k instalaci
nových domovních předávacích staniček v jednotlivých
objektech, čímž dojde k zásahu do soukromého vlastnictví
jednotlivých společenství.
Podmínkou EU pro vyplacení
dotace je smluvní zajištění
umístění zařízení uvnitř budov. Majitelé bytů v domech
v Podhůrčí obdrželi v minulých dnech návrhy Smluv
o budoucích smlouvách na
zřízení věcného břemene, spočívající v ochotě majitelů bytů
strpět ve své nemovitosti nové
zařízení. Součástí těchto
smluv je schéma technického
řešení stavby, ekonomické
aspekty součástí smlouvy
nejsou. Ty jsou a budou zajištěny v rámci dodavatelsko –
odběratelských vztahů smlouvou s Klatovskou teplárnou.
Z důvodu oprávněných dotazů ze strany společenství
před podepsáním jakýchkoliv
smluv nabízíme majitelům

Přivítání nového roku
Loď duchů bylo emotivní představení plné ohně a ohňových
efektů, za doprovodu dramatické hudby a mluveného slova.
Představilo žongláž s ohnivými kuželkami, koulemi i levitující
hůlkou, tanec s hořícím kruhem, žonglování s plamennými řetězy,
provazochodce, který kráčel v třímetrové výšce, akrobacii na
šálách a závěsné hrazdě. Celému vystoupení dodalo dramatičnosti
plivání ohně, jiskřivá prskající kola a ohňostrojové efekty.
Představení bylo ukončeno závěrečným ohňostrojem.
Vítání nového roku 2013 na klatovském náměstí, které
připravilo MěKS, můžete shlédnout v záznamu kabelové televize
na internetu www.filmpro.cz.
Hana Haladová, ředitelka MěKS

foto: Jiří Jiřík

bytů v domech v okolí Prusíkovy ulice možnost osobního
jednání na místě, v konkrétním domě, za účasti zástupců
Klatovské teplárny. Tato možnost se již osvědčila v několika z předmětných domů.
V případě zájmu společenství
vlastníků o osobní schůzku
v uvedené věci kontaktujte
pověřené pracovnice odboru
rozvoje města: p. Evu Slabou,
vedoucí investičního oddělení, tel. 376 347 238 nebo p.

foto: Rudolf Lang

Ing. Jaroslavu Kudrnkovou,
pracovnici správy majetku,
tel. 376 347 221. Obrátit se na
tyto pracovnice můžete s jakýmikoliv dotazy či připomínkami.
Děkujeme vám za pochopení a spolupráci a věříme, že
rekonstrukce rozvodů tepla
přispěje k zlepšení komfortu
dodávky tepla a TUV.
Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 8. 11. 2012 další, v pořadí již
XXXVIII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů byla schválena nová Směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.
Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro
jednotlivé tituly.
Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč,
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek
ručení byla vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů.
Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu
(silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), lhůta
splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 100 000 Kč
na 1 dům-čp.
Poskytování půjček vyžaduje i nadále 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 žádosti musí být 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
100 000 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.
Uzavírka podání žádostí XXXVIII. kola je do 22. 2. 2013.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží během měsíce března
2013.
O půjčky z FRB je zájem. V roce 2012 byly 14 žadatelům
poskytnuty půjčky v celkové výši 2 215 000 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
Lhůta
splatnosti

Úrok
půjčky

Horní
hranice

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

3%

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

3%

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud,
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

4%

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

4%

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkónových dveří v domě

4 roky

3%

do 100 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 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Název/účel

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.
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Bohemia Jesuitica znamená Čechy jezuitské
Na konci dubna 2013 se
bude konat již sedmý ročník
projektu Barokní jezuitské
Klatovy. Rok od jednoho
ročníku k dalšímu je dlouhá
doba, ale příznivci BJK ji
netráví odloučeni od „svého“
tématu. Několikrát během
roku pro ně občanské sdružení
Klatovské katakomby ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Klatovech, o.s. Bartolomeo
a Kolegiem pro duchovní
hudbu pořádají menší akce,
zejména přednáškové večery.
V závěru prosincového
„hádání“ husity s jezuitou
v podání manželů Čornejových byli posluchači pozváni
na přednášku paní Petronilly
Čemus, editorky knihy
Bohemia Jesuitica. Ohlášené
seznámení s knihou se konalo
v sále městské knihovny ve
čtvrtek 10. ledna 2013. Hosty,
mezi nimiž byl přítomen také
jezuitský provinciál P. František Hylmar, uvítali za občan-

ské sdružení Klatovské katakomby jeho předseda ing.
V. Chroust a za městskou knihovnu ředitelka Z. Buršíková.
Dvousvazková publikace
vydaná v září 2010 nakladatelstvím Karolinum vznikla na
základě konference konané
v Praze v roce 2006 u příležitosti 450. výročí příchodu
jezuitů do Čech (1556 na
pozvání císaře Ferdinanda I.).
V témže roce Tovaryšstvo
Ježíšovo slavilo i 450. výročí
úmrtí svého zakladatele sv.
Ignáce z Loyoly a 500. výročí
narození dvou významných
osobností řádu - sv. Františka
Xaverského a bl. Petra Fabera.
Úvod ke knize napsali
tehdejší generál řádu jezuitů P.
P. H. Kolvenbach a rektor
Karlovy univerzity prof.
RNDr. V. Hampl. Závěr knihy
patří ohlédnutí za životem
kardinála Tomáše Špidlíka,
nejznámějšího českého jezuity 20. století.

foto Karel Viták a archiv

Petronilla Čemus

Úvod a závěr tvoří rámec
a v něm se deset kapitol věnuje všem oblastem, v nichž
příslušníci Tovaryšstva Ježíšova - Societas Jesu - působili: najdeme zde například
články o zakladateli řádu a
jeho spiritualitě, o přírodních
vědách, matematice, filozofii,
o hudbě, výtvarném umění,
literatuře, divadle, samozřejmě také o vynikajícím jezuitském školství a o misiích.
Kromě příspěvků odborníků,
které jsou psány v anglickém,
českém, německém a španělském jazyce ( ty nejzávažnější
jsou přeloženy do češtiny),
obsahuje publikace také český
a německý úvod ke každé
kapitole, české, případně německé resumé všech příspěvků, česky a německy
psaný chronologický přehled,
latinsky jsou uvedeny prameny a poznámkový aparát.
Text je doplněn velkým
množstvím obrazového materiálu.

Z odborně fundovaného
a zároveň nadšeného podání
paní Čemus bylo patrné, že
není možné vtěsnat do krátkého času jedné přednášky ani
jen to hlavní a nejdůležitější,
co autoři do knihy vložili, a že
jistě bude nejlepší seznámit se
s knihou osobně a pohybovat
se v kapitolách podle vlastního zaměření. Jsou zde jak vysoce odborné texty, tak i články "schůdné" pro každého.
Kdo zatoužil po osobním
kontaktu s knihou, toho velmi
potěšilo oznámení ředitelky
knihovny Z. Buršíkové: kniha
je k vypůjčení k prezenčnímu
studiu ve studovně knihovny.
Je dobré, že tato publikace,
která je vlastně jakousi referenční základnou pro studium
historie jezuitů a jejich působení v českých zemí byla prezentována v Klatovech, neboť
jezuité se výrazně zapsali i do
dějin našeho města.
Šárka Lesná

Pozvánka na další akci v Městské knihovně Klatovy
Městská knihovna Klatovy vás zve na přednášku

Ing. Václava Špičáka

HISTORIE
VODÁRENSTVÍ
V KLATOVECH
24. 1. 2013 od 18.00 h
ve společenském sále knihovny
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Informace pro občany:
Vjezd do historické části města
k zajištění dopravní obsluhy
Pro organizaci dopravy byly v centru města vytvořeny dvě
zóny - východní, západní, do kterých je povolen vjezd pouze
dopravní obsluze. Pro prokazování zaplacení sjednané ceny jsou
vydávány parkovací karty.
Otázku vjezdu do vymezených zón v centru města řeší
dodatková tabulka „dopravní obsluze vjezd povolen“ umístěná
pod dopravním značením „B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel“. Dle
vyhlášky č. 30/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení
provozu na PK, výše uvedená dodatková tabulka omezuje
platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující
zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální
a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením
č. 01 (Označení vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo
osobu těžce pohybově postiženou), vozidla taxislužby a na
vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za
značkou bydliště, sídlo nebo garáž.
Výjimky z místní a přechodné úpravy povoluje ten orgán nebo
vlastník komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména
povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání
a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost
silničního provozu.
Pro posuzování oprávněnosti požadavku o povolení výjimky
a počtu vydaných výjimek je nutné mít na zřeteli plynulost
a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, aby povolené
výjimky prakticky „neanulovaly“ osazenou dopravní značku,
z jejíhož dodržování je žádána výjimka.
POSTUP PRO ŽADATELE
Krátkodobé stání – jedná se o jednorázový vjezd do zóny za
účelem zajištění zásobování nebo havarijní opravárenské
a údržbářské činnosti. Stání nepřesáhne 5 hodin.
1. Vlastník objektu, firmy nebo provozovatel vozidla oznámí
Městské policii telefonicky - bezplatná linka 156 nebo
tel. 376 347 207, 376 311 962 nebo elektronicky – email:
mestskapolicie@mukt.cz
- Účel vjezdu do zóny
- Vlastníka voz. nebo firmy, která uveden. činnost bude provádět
- Registrační značku vozidla
- Místo, kde bude vozidlo stát – ulici, číslo popisné objektu
- Dobu, po kterou vozidlo bude v zóně stát
Dlouhodobé stání - jedná se o stání pro vozidla, která zajišťují
zásobování nebo údržbářské, opravárenské práce. Stání přesáhne
5 hodin.
1. Vlastník objektu, firmy nebo provozovatel vozidla vyplní žádost
(viz www.klatovy.cz – formuláře pro podání – hospodářský
odbor – žádost o výjimku z místní a přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci popř. na veřejně přístupné účelové
komunikaci.
2. Na základě žádosti bude po předchozím souhlasu vlastníka
komunikace, popř. DI Policie ČR nebo Městské policie vydáno
povolení
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu inform uje:
Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2013
1.
2.
3.
4.

Uspořádání sportovních aktivit mládeže.
(Organizace turnajů, sportovních víkendů, …)
Uspořádání kulturních aktivit mládeže.
Historie, kultura a přítomnost Klatov.
(Odborné zpracování tématu)
Podpora významných akcí, spolkové činnosti.

(Tato témata byla schválena na zasedání Zastupitelstva města
Klatov dne 11. 12. 2012)
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 28. 2. 2012.
Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31. 3.
Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu
města Klatov a také tiskopis žádosti o grant naleznete na internet.
stránkách města Klatov. Osobně si je můžete vyzvednout
i v sekretariátě místostarosty JUDr. J. Štancla a na Odboru
školství, kultury a cest. ruchu MěÚ v Klatovech.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Klatovech
pro školní rok 2013/2014 se koná:
v pátek dne 15. 2. 2013 od 8.00 do 17.00 hodin na všech
základních školách v Klatovech.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz a rodný
list dítěte.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech bude prováděn dle § 36
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a ve smyslu vyhlášky města
Klatov č. 2/2012, kterou se stanovují školské obvody základních
škol zřízených městem Klatovy pro škol. rok 2013/2014.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy.
Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 pro
školní rok 2013/2014 se koná
dne 17. dubna 2013 v době od 8.00 do 17.00 hodin na všech
pracovištích mateřské školy.
Rodiče při zápisu předloží vlastní občanský průkaz, rodný list
dítěte.
Žádost o přijetí do MŠ obdrží rodiče při zápisu, případně ji lze
stáhnout na www.klatovskeskolky.cz
Pokud se rodiče nemohou k zápisu dostavit, je nutné oznámit tuto
informaci vedení MŠ a domluvit se na náhradním postupu.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník V. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Šafařík - msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
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Příští jednání Zastupitelstva

Poločas…

Vážení Klatované,
současné volební období
jsem začínal s jasnou představou o tom, které záležitosti
bych chtěl s podporou městských zastupitelů prosadit
a dovést k úspěšné realizaci.
Pečlivě jsem je zvažoval
především s ohledem na to,
aby přispěly ke zlepšení života v našem městě. Nejednalo
se o akce investiční, ale též
o jasné usměrnění některých
aktivit, které přínosem rozhodně nejsou.
Velmi si v tomto směru
považuji odvahy zastupitelů,
kteří se přijetím proti hazardní
vyhlášky postavili nárůstu
heren a hracích přístrojů. Byli
si přitom plně vědomi, že
jejich úplný zánik (nejpozději
k 1. 1. 2014) bude znamenat
i ztrátu několika milionů
plynoucích do městské kasy
z poplatků z herních zařízení.
Matematika je v tomto případě však jasná. Abychom
dosáhli příjmů ve výši 10 mil.
Kč, musí být do heren na
území města vloženo cca 230
mil. Kč.

ZDARMA

Jsem si vědom, že každá
koruna je do rozpočtu přínosem, následně ji lze účelně
využít na podporu spolkové
činnosti, opravu městského
majetku, či realizaci nových
záměrů. Těchto peněz však
litovat nemusíme, uvědomíme-li si všechny dopady do
životů rodin, ve kterých někdo
herní vášni propadl.
Polovina volebního období
je časem ohlédnutí, částečného zhodnocení, a také stanovení si priorit pro nadcházející
měsíce.
Těší mne, že se nám
podařilo za pomoci dotačních
prostředků zásadním způsobem zrekonstruovat domy pro
seniory v Podhůrčí. Stejně tak
i upravit komunikace (Riegrova ulice, Studentská ulice,
sídliště Pod Koníčky). Spolupracovali jsme zde se „síťaři“,
což nebylo vždy bez problémů, především v plnění
termínů jednotlivých prací.
Jejich podíl na stavbách však
není zanedbatelný a proto
bychom chtěli ve vzájemné
součinnosti pokračovat i letos
v ulicích Dragounské a U Zastávky. Pochopitelně však již
bez zbytečných kolizí.
Stále velká poptávka ze
strany rodičů malých dětí je
po vzniku nových dětských
hřišť. Krom údržby stávajících je v našich silách vybudovat ročně jedno nové. Požadavky přichází nejen přímo
z Klatov, ale i z našich integrovaných obcí. V některých
z nich skutečně prostory pro
nejmenší nejsou v dobrém
stavu. Po vloni otevřeném
hřišti v Habarticích se dočkají
i děti ve Vícenicích.

Realizace velkých investičních akcí zcela pochopitelně závisí na našich
finančních možnostech. Z posledních jednání zastupitelstva pak cítím velkou shodu
v souvislosti s opravou a modernizací krytého plaveckého
bazénu. Po více než dvaceti
létech provozu je to nezbytností. Další odklady by
zcela zásadně prodražovaly
provoz bazénu, o nárůstu
prostředků na pozdější opravu
ani nemluvě.
Za mimořádně důležité
považuji i to, abychom v následujících měsících udělali
maximum na protipovodňových opatření v Lubech.
Blesková povodeň v červenci
loňského roku během chvíle
opět ukázala svoji sílu. Zcela
zastavit vodu nedokážeme
nikdy. Omezit škody by však
možné bylo. Zodpovědnost za
realizaci protipovodňových
opatření je samozřejmě na
správci místního povodí. Pro
jejich zahájení je však
„městský impuls“ velmi
podstatný.
V „zásobníku“ máme připravené i další záměry. Zahájíme je však až ve chvíli, kdy
na ně budeme mít dostatek
financí. Nezadluženost města
považuji za zcela zásadní pro
stabilitu a další rozvoj Klatov.
Od finančního zdraví Klatov
se odvíjí nejen běžný chod
města, ale i možnosti čerpání
dotací na jednotlivé projekty
a jejich následné spolufinancování.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 12. 2. 2013
Úterý 5. 3. 2013
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Klatovské dění
kávání nám nevyhovělo.
Podáváme proti jednotlivým
rozhodnutím rozklad ministru
financí. Tam nelze také nic
očekávat, ale udělat to musíme, abychom tyto ministerské
nálezy mohli napadnout
u Ústavního soudu.

Herny
Ministerstvo financí poslalo prvá rozhodnutí o našich
podnětech ke zrušení povolení
k provozu jednotlivých
hracích přístrojů: podle oče-

A odsud přišla druhá
zpráva – senát Ústavního
soudu předběžně posoudil
naši ústavní stížnost proti
ministerstvu financí, podanou
v květnu loňského roku,
a postoupil ji k projednání
plénu, které rozhodne o návrhu města na zrušení části
loterijního zákona, a sice té
části, na základě které MF
odmítá licence odebírat.
Předběžným testem jsme tedy
prošli a čekáme pozvání před
plénum Ústavního soudu.
Veřejný ochránce práv ve

svém písemném vyjádření
podpořil stanovisko města.

Anonym
Nedávno jsem byl obšťastněn anonymem, který v číselné řadě ukazuje, že „za
komunistů“ stál kubík vody
0,80 Kčs, zatímco dnes stojí
75,- Kč. Pro přesnost –
v Klatovech je cena vody od
Nového roku 28,60 Kč, cena
stočného 24,10 Kč, obojí, vč.
DPH, stojí 60,60 Kč za kubík.
Do vody, kanalizace a čističky
město v posledních 15 letech
investovalo částku, která
nemá daleko do miliardy
korun. Jinak bychom dnes pili
bláto anebo chodili k cisternám. Pravda, většinu peněz
jsme dostali dárkem z Bruselu
(na který je dnes móda nadávat), ale i tak z městských
financí pod zem nějaká ta
stovka milionů šla, a to
splácíme. Přitom jsem si
znovu uvědomil, že k pití
spotřebujeme jen nepatrnou
část celkového odběru vody
a dopřáváme si ten luxus, že
pitnou vodou splachujeme. To
je situace do budoucna neudržitelná a jedna z největších strategických výzev,
ne-li pro nás, tak rozhodně pro
naše děti. Voda bude na
významu (i na ceně) trvale
narůstat a jednou se bude
platit zlatem. V Klatovech ji

máme kvalitní, za rozumnou
cenu, využívejme ji k pití co
nejvíc. Zkusili jste někdy
požádat v hospodě o sklenici
vody z kohoutku?

Zdravé město
Do projektu Zdravé město
vstoupily Klatovy na podzim
r. 2011, brzy byly zařazeny do
kategorie D a díky své činnosti v roce 2012 postoupily
nyní do kategorie C. Stojí to
za připomenutí z toho důvodu,
že do této kategorie se zpravidla postupuje až po několika
letech práce. Celostátní hodnocení tím oceňuje aktivitu,
s jakou město v této oblasti
pracuje. Na ní se podílejí: koordinátorka Zdravého města
ing. Věra Schmidová, její
nadřízená, vedoucí odboru
sociálních věcí Bc. Hana
Křivohlavá a vedoucí odboru
školství a kultury, kam hodně
pořádaných akcí zasahuje,
ing. Alena Kunešová. Všem
jmenovaným, dále všem
ostatním, které se na činnosti
podílejí, jakož i všem občanům našeho města, kteří
s námi spolupracují, srdečně
děkuji!
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Oznámení – pořádání městských trhů
KAVÁRNA
DJ KUBA DIVIŠ

Na tržní ploše náměstí Míru budou opětovně v letošním
roce probíhat pravidelné pondělní městské trhy, které budou
zahájeny dnem 18. 2. Nabízený sortiment zboží bude
podobný jako v předešlých létech. Doba trvání trhů bude
od 8.00 maxim. do 17.00 hodin. Pořádání trhů v pátek
(prodej vlastních výpěstků a výrobků) bude závislé na
příznivém počasí.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

ÚNOR 2013

STRANA 3

Přání k výročí vzniku České republiky
o Češích počátku 21. století.
Že jsme spíš neformální,
praktičtí, pragmatičtí a nikoliv
patetičtí.
Že žertujeme v každém
okamžiku své historie a že
vtip, ironie a sarkasmus nám
neschází ani v těch nejtěžších
chvílích.
Že si však dobře uvědomujeme, kdo jsme, kde jsme,
kam patříme a kam i směřujeme (v to pevně věřím, byť
pochybovat je tak snadné …).
A to vůbec není špatné.
Dámy a pánové,
na počátku letošního roku
jsme oslavili 20. výročí
vzniku České republiky.
Významné výročí české státnosti si připomnělo i město
Klatovy, a to koncertem
uspořádaným MěKS Klatovy
ve spolupráci se ZUŠ Klatovy.
Kromě sboru Šumavan, který
tradičně účinkuje při událostech tohoto charakteru,
vystoupil i sbor Sedmikrásky
a Žesťové kvinteto. Krásnou
hudbu doplnil hlasový imitátor Petr Jablonský. Program,
který tak vznikl, byl uvolněný, přesto vhodný, možná mu
trochu chyběl určitý „český –
vlastenecký?“ akcent (a tento
pocit zřejmě vedl sbor Šumavan, aby na samém závěru
zazpíval českou národní píseň
Ach synku, synku), nechyběl
mu však vtip. Vydařil se !
Jen tak mimoděk však cosi
prozradil o nás samých –

Dvacet let je necelá třetina
průměrného života člověka.
V historii země a národa je to
však okamžik. Přesto je někdy
dvacet let dlouhých a představuje epochu samu – vzpomeňme jen první československé
republiky. Ta byla vyhlášena
28. 10. 1918 a ve chvíli, kdy
měla slavit své dvacetiny, byla
zničena mnichovským diktátem. Navzdory tomu se
nesmazatelně zapsala do
historie. Právě proto se i dnes
k tomuto „krátkému, přesto
epochálnímu období“ mnohokrát vracíme. Jak jednou
naši potomci zhodnotí našich
„prvních českých dvacet let“?
Dějiny českého státu jsou
však delší a obsažnější. Byly
a dodnes občas jsou předmětem vášnivých diskusí, jak
jsme mohli sledovat i nedávno
v rámci prezidentské kampaně. A proč ne? Bylo nám
dáno osudem narodit se tady,
ve své většině milujeme kraj
i zemi, jsme tu prostě doma.

Mgr. Hana Haladová, sbormistr Jaroslav Pleticha
a sbor Šumavan

Sbor Sedmikrásky

Nebrání nám to však být
i součástí širšího celku
a kultury, tím mám na mysli
Evropu a evropskou civilizaci.
S určitým zjednodušením lze
říci, že kdykoliv jsme „byli
v Evropě“, bylo nám dobře.
Neboť to byla Evropa,
v níž se zrodily demokracie

sahu, bohužel, dodnes, touha
Evropanů žít svobodně,
v demokraticky uspořádané
a sociálně citlivé a odpovědné společnosti, v míru, je
dnes natolik silná, že determinuje naše další snahy,
přání a úsilí. Spojuje nás.
4x foto: Filmpro

Žesťové kvinteto

a koncept svobody člověka.
Byť obě tyto vpravdě evropské hodnoty neměly lehký
osud, a nesčetněkrát se staly
terčem útoků a nejrůznějších
násilí, a na mnoha místech je
tomu v malém či větším roz-

Petr Jablonský

Přeji tedy České republice,
aby mohla s důvěrou pohlížet
do budoucnosti. Přeji nám
více svornosti, snahy dohodnout se, v rozdílnosti hledat
jednotu. Abychom dokázali
s respektem žít evropské
hodnoty, protože jsou i hodnotami českými. Američané
při podobných příležitostech
často končí své proslovy
pateticky slovy „Bůh žehnej
Americe!“ Nechť i České
republice je dáno stejného
požehnání. Přeji ČR a nám
všem, jejím občanům, vše
dobré.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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OZNÁMENÍ

Komplexní pozemkové úpravy

Město Klatovy

v k.ú. Střeziměř, k.ú. Sobětice,

nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

hrobové zařízení, bez pozemku,
umístěné na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech:
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.
Termín výběrového řízení: 24. 4. 2013 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 nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách
Města Klatovy: www.klatovy.cz/mukt/prodeje/asp.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu
do 31. 3. 2013 odbor rozvoje města.
Bližší informace o nabídce poskytne vedoucí krematoria
p. J. Vizinger - tel. 376 311 172, ps@tsklatovy.cz ,
popř. odbor rozvoje města, Ing. Jaroslava Kudrnková,
tel. 376 347 221, e-mail: jkudrnkova@mukt.cz .

Informace pro podnikatele provozující
silniční motorovou dopravu
– novela zákona o silniční dopravě
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se
novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů. Zákon zároveň v mnoha svých ustanoveních
odkazuje na nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1071/2009,
které je bezprostředně právně závazné.
Nový zákon přináší poměrně velké množství změn v oblasti provozování silniční dopravy. Nově definuje pojem velká a malá vozidla.
Stanoví nový název koncese pro provozování silniční dopravy,
definuje nové podmínky pro provozování silniční dopravy velkými
vozidly a to: usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná
způsobilost. Klade zvýšené nároky na osobu odpovědného zástupce.
Z přechodných ustanovení je vhodné zmínit, že podnikatelé
v silniční dopravě provozované velkými vozidly jsou povinni ve
lhůtě 1 roku od nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. 6. 2013) požádat
živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání, na
jejímž základě se uvede do souladu rozsah podnikání podle
příslušných ustanovení zákona. K žádosti o změnu rozsahu předmětu
podnikání je nutno doložit všechny potřebné doklady dle
živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě.
Bližší informace o novele zákona je možné získat na
http://www.kr-plzensky.cz v odkazu Doprava/Dopravci a na
Živnostenském odboru Městského úřadu Klatovy.

Ing. Miluše Lejsková, vedoucí živnostenského odboru

k.ú. Štěpánovice
V integrovaných obcích města Klatovy - Střeziměř,
Sobětice, Štěpánovice probíhají v současné době Komplexní
pozemkové úpravy. Jedná se území, která jsou opakovaně
postihována záplavami z extravilánových ploch.
Zastupitelstvo města proto rozhodlo o realizaci komplexních
pozemkových úprav (dále jen KPÚ) v katastrech
předmětných obcí, které umožní vytvořit v území plochy pro
umístění veřejně prospěšných staveb protipovodňových
opatření. Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem v Klatovech
se v nedávné době podařilo dokončit legislativně proces KPÚ
v Lubech, nyní se zde připravuje realizace navržených
protipovodňových opatření (cesty, výsadby, příkopy,
zatravnění, apod.).
Proces KPÚ je časově, technicky i finančně náročný.
Zajišťuje jej Státní pozemkový úřad ČR, pobočka Klatovy ve
spolupráci s městem a osadními výbory v jednotlivých
obcích. Náklady na pořízení hradí stát prostřednictvím
Ministerstva zemědělství.
Kromě uvedeného veřejného zájmu řeší KPÚ vlastnické
uspořádání pozemků, zpřístupnění pozemků, odstranění
nesouladů mezi evidovaným vlastnictvím půdy v katastru
nemovitostí a skutečným stavem v terénu, ochranu a
zúrodnění půdního fondu a v neposlední řadě zajištění
podmínek pro zlepšení životního prostředí v řešených obcí.
KPÚ v k.ú. Střeziměř, Sobětice
V r. 2012 proběhlo stanovení hranic pozemkové úpravy a
zjišťování skutečného stavu pozemků vně i uvnitř obvodu.
V r. 2013 započnou přípravné práce na Plánu společných
zařízení (veřejně prospěšných ploch a staveb) s termínem
dokončení v 08-09/2013. V následujícím roce bude
zpracován návrh nového uspořádání pozemků a kompletní
dokumentace. Konec pozemkové úpravy včetně vyhotovení
digitální katastrální mapy a vytyčení nových hranic pozemků
v terénu je plánován na r. 2015.
KPÚ Štěpánovice
V r. 2012 proběhly práce na návrhu Plánu společných
zařízení. V r. 2013 dojde k úpravě obvodu hranice
pozemkové úpravy a následně k aktualizaci a schválení
návrhu Plánu. Konec pozemkové úpravy včetně vyhotovení
digitální katastrální mapy a vytyčení nového uspořádání
pozemků v terénu je plánován na r. 2014.
Úspěšnost pozemkové úpravy závisí nejen na
zpracovateli a činnosti pracovníků úřadů, ale především na
vstřícnosti majitelů pozemků v řešených územích, kterým
tímto děkujeme za jejich spolupráci během celého
dlouhodobého procesu přípravy a tvorby.
Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
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Opravy komunikací v roce 2013
Hospodářský odbor MěÚ
Klatovy zajišťuje pro město
plošné opravy povrchů místních komunikací (chodníky,
vozovky, polní cesty, schodiště, světelnou signalizaci,
veřejné osvětlení) ve městě
Klatovy a integrovaných
obcích.
Jednotlivé akce jsou
každoročně zařazovány do
seznamu na základě požadavků občanů města, osadních
výborů, ale i na základě
kontrolní činnosti, kterou
odbor na pozemních komunikacích provádí. Seznam
jmenovitých akcí, které se
zrealizují v každém roce, poté
schvaluje Rada města Klatov.
Finanční prostředky, které
město každoročně na opravy
poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města. Oproti předchozímu roku došlo pro rok
2013 k navýšení rozpočtu
o 1 mil. Kč na celkových

12 mil. Kč na tuto činnost.
Nároky na opravy ale přesto několikanásobně převyšují
finanční možnosti města.
Proto nemůže být vyhověno
všem požadavkům v daném
roce a tyto nároky se potom
přesouvají do dalších let. Při
sestavování plánu akcí se bere
ohled nejen na to, kolik lidí
daný úsek opravované komunikace užívá, ale např. i to,
zda se bude v této silnici výhledově rekonstruovat nějaká
inženýrská síť, apod.
Navržené akce pro rok
2013 jsou koordinovány se
správci jednotlivých sítí.
Tak například v ulicích
U Zastávky, Dragounská
v úseku od Šumavské po
U Zastávky a Bezručova
dojde spolu s opravou vozovek a chodníků k rekonstrukci kanalizace, vodovodu
a plynovodu. V ulici
Dobrovského bude úprava

Katastrální úřad
pro Plzeňský kraj oznamuje:
Dne 31. 3. 2013 končí svoji činnost Katastrální pracoviště
Sušice a od 1. 4. 2013 budou služby zajišťovány Katastrálním pracovištěm Klatovy, Kollárova 528, 33911 Klatovy.

Do územní působnosti Katastrálního pracoviště Klatovy
přechází územní obvody obcí:
Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín,
Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice,
Horská Kvilda, Hrádek, Kašperské Hory, Kolinec, Modrava,
Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u
Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Rejštejn, Soběšice, Srní,
Strašín, Sušice, Velhartice, Žihobce, Žichovice.

Bezručova ulice.

povrchu chodníku po pravé
straně ve směru k letnímu
kinu zkoordinována s položením kabele tzv. „metropolitní
sítě“. Dále budou provedeny
bezbariérové úpravy chodníků
a nástupišť dvou autobusových zastávek v Procházkově
a Zahradní ulici a úprava
přístupového chodníku k mateřské škole od Wolkerovy
ulice.
Po provedení výběrového
řízení na dodavatele stavby
všech 7 výše uvedených akcí,
které rada města prozatím
schválila, bude známa finanční částka na jejich realizaci.
Následně rozhodne rada
města o dalších akcích, které
se budou moci realizovat.
Přes veškerou snahu nelze
všechny potřebné opravy

uskutečnit najednou. Požadavky na jejich realizaci
budou vedeny i nadále
v zásobníku akcí pro další
období.
Stejně jako hospodářský
odbor má vyčleněny finanční
prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické služby města
Klatov. Ty provádí každoroční
opravu výtluků po zimě,
čištění chodníků, drobnou
opravu a údržbu chodníků,
vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace, veřejného
osvětlení, atd.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského
odboru MěÚ Klatovy

Občané mohou pro získání informací z katastru
nemovitostí navštívit i jiné katastrální pracoviště a většinu
oficiálních výstupů z katastru mohou získat rovněž na
kontaktních místech Czech POINT. Orientační informace o
parcelách, domech, bytech a stavu řízení v KN, s náhledem do
map, včetně ortofoto, lze rovněž získat, a to zcela bezplatně, na
internetové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Ing. Vladimír Grössl
ředitel Katastrálního úřadupro Plzeňský kraj

U Zastávky.

2x foto: Rudolf Lang
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 8. 11. 2012 další, v pořadí již
XXXVIII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů byla schválena nová Směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.
Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro
jednotlivé tituly.
Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč,
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek
ručení byla vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů.
Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu
(silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), lhůta
splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 100 000 Kč
na 1 dům-čp.
Poskytování půjček vyžaduje i nadále 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 žádosti musí být 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
100 000 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.
Uzavírka podání žádostí XXXVIII. kola je do 22. 2. 2013.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží během měsíce března
2013.
O půjčky z FRB je zájem. V roce 2012 byly 14 žadatelům
poskytnuty půjčky v celkové výši 2 215 000 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
Lhůta
splatnosti

Úrok
půjčky

Horní
hranice

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

3%

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

3%

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud,
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

4%

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

4%

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkónových dveří v domě

4 roky

3%

do 100 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 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Název/účel

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.
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Raná péče Diakonie ČCE - pomoc od samého začátku
Raná péče Diakonie
ČCE poskytuje neocenitelnou
pomoc rodinám, které vychovávají dítě s vývojovým
opožděním nebo s postižením.
Tým terénních poradců
a sociálních pracovníků
nedávno rozšířil své služby

v Plzeňském kraji - na podzim
2012 otevřel detašované pracoviště v Sušici na Klatovsku.
Poradci spolupracují s rodinami, které pečují o dítě do
7 let věku s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným
postižením. V praxi to obnáší

především návštěvy v domácím prostředí rodiny, podpora
ve výchově, odborné konzultace a poradenství. Všechny
služby rané péče jsou pro
uživatele zdarma, služba je
financována z veřejných
zdrojů.

Kontakt
Raná péče DiakonieČCE
Mgr. Pavla Skalová
Plzeňský kraj - Sušice
skalova@rana-pece.cz
www.rana-pece.cz
stredisko-stodulky.diakonie.cz

Městský úřad Klatovy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ve spolupráci s Ranou péčí Diakonie Stodůlky a Střediskem pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
zve všechny sociální pracovníky obecních úřadů, odborníky pracující v sociálních službách,
pracovníky speciálně pedagogických center a pedagogicko -psychologických poraden, pediatry,
dětské fyzioterapeuty, logopedy, učitele mateřských škol i zájemce z veřejnosti na

seminář

Víte, co je raná péče?
Máte představu, co prožívá rodina po narození dítěte
s postižením, jaké potřeby mají rodiče a jak může v této
situaci pomoci sociální služba raná péče?
Víte, kam je možné se obrátit se žádostí o ranou péči
ve vašem regionu?
Zajímá Vás, co se v rámci rané péče v rodině odehrává?

úterý 12. února 2013
9:30—12:00 hod
Klatovy, zasedací místnost MÚ
Srdečně zveme na setkání s lektorkami:
Mgr. Pavla Skalová , Raná péče Diakonie Stodůlky
Mgr. Martina Vojtěchová , Středisko pro ranou péči
Plzeň, o.p.s.
Místo: MÚ, nám. Míru 66, Klatovy I.
(roh náměstí a Vídeňské ulice, 2. patro)
Seminář není akreditován a je zdarma. Prosíme však o přihlášení Vaší účasti na telefon 376 347 264
nebo na e-mailovou adresu krivohlava@mukt.cz, nejlépe do 8. února 2013. Děkujeme
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Odbor školství, kultury
Knihovna připravuje
promítání filmuo aradecoru a cestovního ruchu inform uje:

foto Karel Viták

Návštěvníci, kteří pravidelně využívají služeb Městské knihovny Klatovy, si jistě
všimli, že již od poloviny prosince se v chodbě ve druhém
patře a ve společenském sále
nacházejí tapiserie Milady
Hynkové. Díla byla vytvořena
technikou „aradecor“, která je
českým vynálezem – držitelem základního patentu z roku
1966 je akademický malíř
František Šlégl (1921–1979),
držitelkou dílčího patentu
z roku 1990 pak přímo textilní
výtvarnice Milada Hynková.
Metoda aradecoru byla vytvořena v textilním závodě Elitex

ve Kdyni na principu netkané
textilie Arachné, kdy se
výsledný obraz vyskládá
z vlněných vláken, následně
se vrstva vlny slisuje a několikanásobným prošitím se
vlákna propletou do pevného
jutového podkladu. V současné době je aradecor vytvářen
v osobním atelieru Milady
Hynkové ve Kdyni, kde autorka pořádá i semináře a sympozia, zároveň vystavuje v galeriích po celé České republice
i v zahraničí (Frankfurt nad
Mohanem, New York, Zürich,
Zwiesel...).
Samotná výstava v knihovně sice potrvá až do konce
února, avšak již na 14. února
je připravena beseda s autorkou a promítání filmu
o tvorbě aradecoru. Večerem
bude provázet Václav Sika,
vedoucí Galerie bratří Špillarů
v Domažlicích. Pozvánku
a bližší informace naleznete
na webu www.knih-kt.cz a na
profilu knihovny na facebooku a Google+.. Chcete-li
zasílat informace o našich
akcích mailem, kontaktujte
nás na adrese:
akce@knih-kt.cz.

Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2013
1.
2.
3.
4.

Uspořádání sportovních aktivit mládeže.
(Organizace turnajů, sportovních víkendů, …)
Uspořádání kulturních aktivit mládeže.
Historie, kultura a přítomnost Klatov.
(Odborné zpracování tématu)
Podpora významných akcí, spolkové činnosti.

(Tato témata byla schválena na zasedání Zastupitelstva města
Klatov dne 11. 12. 2012)
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 28. 2. 2013.
Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31. 3.
Podrobné zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu
města Klatov a také tiskopis žádosti o grant naleznete na internet.
stránkách města Klatov. Osobně si je můžete vyzvednout
i v sekretariátě místostarosty JUDr. J. Štancla a na Odboru
školství, kultury a cest. ruchu MěÚ v Klatovech.
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Klatovech
pro školní rok 2013/2014 se koná:
v pátek dne 15. 2. 2013 od 8.00 do 17.00 hodin na všech
základních školách v Klatovech.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz a rodný
list dítěte.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech bude prováděn dle § 36
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a ve smyslu vyhlášky města
Klatov č. 2/2012, kterou se stanovují školské obvody základních
škol zřízených městem Klatovy pro škol. rok 2013/2014.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy.
Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 pro
školní rok 2013/2014 se koná

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.

dne 17. dubna 2013 v době od 8.00 do 17.00 hodin na všech
pracovištích mateřské školy.
Rodiče při zápisu předloží vlastní občanský průkaz, rodný list
dítěte.
Žádost o přijetí do MŠ obdrží rodiče při zápisu, případně ji lze
stáhnout na www.klatovskeskolky.cz
Pokud se rodiče nemohou k zápisu dostavit, je nutné oznámit tuto
informaci vedení MŠ a domluvit se na náhradním postupu.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník V. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Šafařík - msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
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Vaše dotazy a podněty

Vážení Klatované,

na únorovém jednání
zastupitelů jsem obdržel
některé podněty, jež vychází
z vašeho každodenního
života. V minulých dnech se
mi je podařilo obratem
projednat. Vzhledem k tomu,
že se dotýkají mnoha z vás,
využívám této příležitosti
k odpovědi.
Během návštěv v novém

nemocničním areálu jste
naráželi na problém související se systémem parkování.
Přesněji řečeno s jeho
časovým ohraničením. I při
nejlepší vůli jste se mnozí
nedokázali vejít do šedesátiminutového limitu bezplatného parkování, který
byl prvotně nastaven a vycházel z odhadu doby nutné
pro návštěvu v ordinacích.
Dopravní potíže nastávaly ve
chvíli, kdy se auta začala
otáčet u parkovací závory
nazpět, aby řidiči na recepci
nemocnici mohli uhradit
poplatek za parkování. Nehledě na to, že poplatek je
možné zaplatit též přímo
u výjezdu z nemocnice, byla
po dohodě s panem ředitelem Františkem Lešundákem
prodloužena doba bezplatného stání na sedmdesát
minut. Krom toho budou od
poplatku osvobozeni i ti
z vás, kdo využijí služeb
nemocniční lékárny. Předpokládám, že tyto vstřícné

kroky opět o něco zvýší
komfort poskytované nemocniční péče.
Zcela jiného rázu byla
připomínka ohledně pozemního šíření digitálního
televizního signálu v systému multiplex 4. Jeho
součástí jsou i vámi požadované nové televizní
programy jako Prima Zoom.
Klatovy jsou tímto signálem
v danou chvíli pokryty asi
z ½. Pro úplné pokrytí by
bylo nutné využít vysílače na
Hůrce. Jeho majitelem je
však společnost České Radiokomunikace a.s., která
provozuje multiplexy 1,
2 a 3. Součástí jejich
programové nabídky však
nejsou některé vámi zmiňované programy. Práva na
ně vlastní firma Digital
Broadcasting s.r.o. Její
představitelé mi oznámili, že
vzhledem k tomu, že vysílač
vlastní jejich konkurent,
nemohou je osadit svojí
technikou. Jako určitá cesta
se jeví posílení z jiných vysílačů, které by v budoucnu
vyžadovalo značné finanční
investice. Chceme-li tedy
sledovat novou programovou nabídku, nezbývá nám
bohužel zatím nic jiného,
než využít služeb stávajících
kabelových televizí či satelitních signálů.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
Parkování v areálu nemocnice.

ilustrační foto: Rudolf Lang

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 26. 3. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 19. 3. 2013
Úterý 2. 4. 2013
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Sociální bydlení
Tak, jako každé město,
i Klatovy musí reagovat na
různou sociální situaci svých
občanů. V oblasti bydlení
praktikujeme několikastupňový systém úrovní bydlení.
Tomu také odpovídá různá
úroveň vybavení bytů a výše
nájemného.

Základní
stupeň
Záchytným stupněm, stojícím na pomyslném dně
systému, jsou ubytovny, využívané osobami v komplikované sociální situaci. Jde
o objekty, provozované Městským ústavem sociálních
služeb Klatovy v Koldinově
ulici, to je azylový dům,
noclehárna pro bezdomovce
jakož i sociální ubytovna,
poskytující krátkodobé ubytování či přenocování. Významnou roli v sociálním bydlení
hrají i soukromé subjekty na
území města. Především
zdejší Charita provozuje sociální bydlení (Domov sv.
Zdislavy pro matky s dětmi
v tíživé sociální situaci) v Měchurově ulici, který již v řadě
případů pomohl vyřešit rodinné situace, jiným způsobem
neřešitelné.
Dlouhodobé bydlení na
tomto stupni umožňují objekty, spravované Správou
nemovitostí Klatovy s.r.o. dva domy v ulici Palackého
(nad kapličkou Chaloupka)
a dům v ulici Niederleho (tzv.
Parlament).

Další
stupně
Dalším pomyslným stupněm je objekt v Zahradní
ulici, obsahující 30 ubytovacích buněk s obytnou
místností, kuchyňkou a sociálním zařízením (1 plus KK

a 2 plus KK). U tohoto objektu se nyní uvažuje o rozsáhlé
rekonstrukci, která bude znamenat zvýšení počtu buněk
tím, že některé větší se rozdělí
na menší, o něž je vyšší
zájem. Záměr dále počítá
s celkovým zateplením objektu a úpravou lodžií. Konečně
poslední úroveň bydlení zajišťují plně vybavené městské
byty, většinou centrálně vytápěné.

Prostupnost
bydlení
a nevytváření
ghett
Nájemce má tedy možnost,
po zlepšení své sociální situace, postupovat v systému výše
a dostat se až do nejvyššího
stupně bydlení. (Záměrně
nepíši o „kategoriích“ bytů,
protože dřívější kategorizace
byla zákonem zrušena.) Nejde
to zcela, protože vlastníci
bytů, prodávaných realitními
kancelářemi, mají zpravidla
požadavek na zaplacení 2 až 3
měsíční kauce předem, což
bývá pro sociálně slabší zájemce nesplnitelný požadavek. Přesto tuto okolnost neztrácíme se zřetele a snažíme
se, aby městské byty byly pro
ty, kdo mají stálý příjem, ať
již z důchodu nebo z výdělku,
dostupné.
Dalším principem, který
město uplatňuje, je nevytváření ghett. Nájemci, tedy i ti,
jimž se říká „nepřizpůsobiví“,
jsou umisťováni dle své
konkrétní situace do objektů,
v nichž bydlí různé sociální
vrstvy. Objekt č. 58/I (bývalý
seminář, později pivovar), byl
k letošnímu Novému roku
zcela vyklizen. „Větrovna“
v Gorkého ulici zůstává
poslední lokalitou takového
druhu, ale počet nájemníků se

tam postupně snižuje a výhledem je jejich integrace a umístění do jiných městských
objektů.

Udržování
sociální
rovnováhy
Právě tyto dva principy,
tedy za prvé prostupnost
bydlení a za druhé udržování
sociální různosti obyvatel
v jednotlivých lokalitách jsou
důležité z hlediska sociální
rovnováhy ve městě. Nevytvářejí se „vyloučené“ lokality, které jsou vždycky
zdrojem větších problémů.
Zároveň každý uchazeč
o městské bydlení dostává
šanci, postupovat dle svých
možností na vyšší úroveň
bydlení, přičemž ale i nejnižší
stupeň bydlení zajišťuje nájemci hygienicky vyhovující
prostory. Na druhé straně
žebříčku je i ten „nejvyšší“
způsob bydlení dosažitelný za
nájemné, které, i po svém posledním zvýšení, zůstává ještě
mírně pod tržním průměrem.
Nezávisle na trhu město také
zvýhodňuje bydlení některých
skupin seniorů a zdravotně
postižených (objekty v Podhůrčí a tzv. Aeroplán).
Úkolem města je zajistit
přiměřeně důstojné bydlení
každému svému obyvateli,
přičemž uplatnění ryze tržních
principů by často znemožňovalo těm slabším, dostat se
postupně výš. To by přinášelo
sociální dopady, škodící celému městu. Proto se vyplatí

rozumnou bytovou politikou
těmto situacím předcházet.

Přístup
Klatov
oceněn
Tento přístup města ocenila organizace Člověk v tísni,
která prováděla analýzu
sociálního bydlení a sociální
situace několika měst Plzeňského kraje. Ve své studii
poukázala na výhody výše
uvedeného přístupu našeho
města ve srovnání s některými
jinými městy našeho kraje.
Druhou věc, kterou tato
organizace vyzvedla, je přístup našeho města k vymáhání
nájemného. Dostane-li se
nájemce do prodlení, je brzy
upozorňován správcem bytového fondu města, kterým je
SNK s.r.o., a to buď osobně
nebo formou SMS zprávy,
nebo písemně. Upřednostňuje
se posečkání nebo dohoda o
splátkovém kalendáři. Zrušení
nájmu je až tím posledním
krokem, do té doby dostane
nájemce opakovaně šanci, dohodnout se na úhradě. Navíc
v odůvodněných případech
rada města přistupuje k různě
rozsáhlému prominutí penále
a to v případech, kdy je základní dluh splacen. Prioritní
pro nás je vymožení dluhu,
nikoli penalizačních poplatků.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

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.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Vrcholí projednání závěrečného účtu města za rok 2012
Rozpočet města - 2012 : tis. Kč

Dámy a pánové, vážení čtenáři Zpravodaje,
až se k Vám dostanou tyto
řádky, bude patrně vrcholit
proces projednání a schvalování
rozpočtu města za rok 2012. Po
finanční komisi a finančním
výboru projednají tzv. závěrečný
účet, rozbory hospodaření
a zprávu nezávislého auditora
rada a zastupitelstvo města. Tím
nejdůležitějším momentem bude
jednání zastupitelstva města dne
26. 3. 2013.
Již dnes je možné prostudovat materiály o hospodaření
města a jeho organizací na
www.klatovy.cz v kapitole
věnované rozpočtu. Dovolte mi připomenout základní relaci
rozpočtu a stručně ji okomentovat:
n Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo dne
11. 12. 2011, v průběhu roku jej pak upravilo celkem 7 rozpočtovými změnami. Ty reagovaly na vývoj příjmů a výdajů
(nové dotace, nové projekty atd.), ale zejména na rozhodnutí
zastupitelstva o použití tzv. disponibilních zdrojů rozpočtu (tj.
volných prostředků na nové akce).
n Příjmy rozpočtu – dané částkou 557.033 tis. Kč – byly naplněny na 104,6% rozpočtového předpokladu. Znamená
to, že byly o cca 25 mil. Kč vyšší, než jsme předpokládali.
To je příznivá zpráva. Příjmy jsou vždy plánovány „opatrně“,
proto je jejich překročení jakýmsi potvrzením zásady opatrnosti, s níž jsou projektovány.
n Potěšitelné je, že daňové příjmy byly naplněny na 105,7% a že
i tzv. sdílené daně za rok 2012 se podařilo odhadnout
realisticky a tudíž byl rozpočet opět splněn.
n Příznivý je v roce 2012 vývoj neinvestičních výdajů. V rámci
tzv. kapitol 1 – 12 (což jsou de facto výdaje úřadu na výkon
státní správy a samosprávy) byl rozpočet dodržen. Skutečné
plnění 91,1% představuje téměř 9% úsporu oproti
rozpočtu, který nám zastupitelstvo schválilo.
n Ještě vyšší úspory bylo dosaženo v rámci kapitoly 13 (neinvestiční výdaje fondů). V tomto případě jde ale spíše o určitou
přípravu (spoření si) na akce, které budou teprve probíhat.
Totéž platí i pro kapitálové výdaje této kapitoly.
n Neinvestiční příspěvky, které město poukazuje svým organizacím (viz dále), byly jak v oblasti neinvestiční, tak kapitálové
jen v takové výši, jakou rozpočet povoloval.
n Neinvestiční výdaje celkem dosáhly částky 296,9 mil. Kč,
byly tedy naplněny na 88% rozpočtu. Znamená to, že jsme
v letošním roce na neinvestičních výdajích ušetřili (a případně
odložili část výdajů) 40 mil. Kč.
Pro pořádek je nutné uvést, že součástí výdajů roku 2012 se
staly i akce a projekty z roku 2011, které byly součástí tzv.
„převodu zůstatků nedokončených projektů“. Tyto výdaje byly
„cele pokryty“ (profinancovány) počátečním zůstatkem našich
účtů. Chceme-li analyzovat vývoj hospodaření, je proto nutné vzít
v úvahu jeho kontinuitu.
Koncem roku 2010 jsme měli na účtech města 80 mil. Kč,
koncem roku 2012 máme k dispozici 133,2 mil. Kč. Připravujeme
se na významné investice, které nás čekají. K těm bude patrně
patřit přístavba krytého plaveckého bazénu – tzv. „wellness
centra“. I o té se bude na březnovém zastupitelstvu jednat.

Rozpočet

Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Finanční prostředky - počáteční stav

-

Skutečnost plnění
rozpočtu

%

127 266,00

127 266,00

211 245,00

239 210,00

252 853,00

105,7%

53 354,00

56 959,00

59 808,00

105,0%

6 500,00

7 121,00

22 063,00

309,8%

39 176,00

59 844,00

60 150,00

100,5%

41 947,00

34 893,00

83,2%

100,0%

PŘÍJMY :
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
dotace neinvestiční
dotace kapitálové

-

příjmy běžného roku celkem

310 275,00

405 081,00

429 767,00

106,1%

příjmy neinvestiční běžného roku

303 775,00

356 013,00

372 811,00

104,7%

6 500,00

49 068,00

56 956,00

116,1%

310 275,00

532 347,00

557 033,00

104,6%

114 255,00

159 735,00

145 549,00

91,1%

23 830,00

58 766,00

33 243,00

56,6%

nein.výdaje - příspěvky organizacím kap. 14

114 569,00

118 836,00

118 066,00

99,4%

neinvestiční výdaje celkem

252 654,00

337 337,00

296 858,00

88,0%

2 000,00

97 171,00

81 288,00

83,7%

18 402,00

58 741,00

28 859,00

49,1%

930,00

930,00

100,0%

20 402,00

156 842,00

111 077,00

70,8%

273 056,00

494 179,00

407 935,00

82,5%

příjmy kapitálové běžného roku
ZDROJE celkem vč. počátečního stavu
VÝDAJE
Neinvestiční výdaje
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12
nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13

Kapitálové výdaje
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12
kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13
kapit. výdaje - příspěvky organizacím kap. 14
kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE běžného roku celkem

-

Rozdíl "zdroje - výdaje"

37 219,00

38 168,00

149 098,00

390,6%

Splátky úvěrů

15 876,00

15 876,00

15 875,00

100,0%

Výsledek (zdroje - výdaje - splátky)

21 343,00

22 292,00

133 223,00

597,6%

Zůstatek fin. prostředků celkem

21 343,00

22 292,00

133 223,00

597,6%

Závěrem mi dovolte zmínit, že koncem února proběhly
rozbory hospodaření příspěvkových organizací města. Základní
relace hospodaření organizací obsahuje následující tabulka :
Výsledky organizací města - 2012 : v tis. Kč
Organizace

Náklady

Výnosy

* příspěvek města

Podíl příspěvku na
výnosech

výsledek hospodaření
po zdanění

Technické služby města Klatov

79 953

83 777

59 500

71,02%

3 824

Městský ústav sociálních služeb

68 599

68 793

8 500

12,36%

194

Městská knihovna

8 230

8 346

7 300

87,47%

116

Městské kulturní středisko

14 040

14 295

7 780

54,42%

255

Základní škola Tolstého

25 567

25 450

4 000

15,72%

-117

Základní škola Čapkova

29 793

29 726

3 553

11,95%

-67

Základní škola Plánická

35 675

35 847

4 200

11,72%

172

Masarykova základní škola

25 070

25 565

4 071

15,92%

495

Mateřská škola

53 320

53 329

10 325

19,36%

9

Celkem

340 247

345 128

109 229

31,65%

4 881

Tabulka přehledně zobrazuje nejen výši výnosů, nákladů
a výsledku hospodaření každé jednotlivé organizace, ale i výši
příspěvku, který město organizacím dává.
Přijměte, prosím, tento příspěvek jako pozvánku k problematice hospodaření města – je na Vašem uvážení, zda přímo na
jednání zastupitelstva, či na www stránky města, kde jsou
všechny potřebné informace k dispozici.
Přeji Vám hezký den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Informace o připravovaných stavbách rekonstrukce mostů
– investorem akcí je Ředitelství silnic a dálnic ČR
„I/27 KLATOVY, most ev.č. 27-094“ (u čerpacích stanic)
Hlavním důvodem pro rekonstrukci mostu je špatný
technický stav nosné konstrukce, zejména stav přepínacích
kabelů, špatná hydroizolace.
Stávající mostní objekt přes trať ČD (traťový úsek 183 Plzeň - Klatovy), silnici III/11766 a místní přístupovou
komunikaci o délce přemostění 67,65 m je šikmý most o 5-ti
prostých polích o skladebné délce 12,0 m + 3 x 15 m + 12 m
a je tvořen nosnou konstrukcí ze 13-ti ŽB předpjatých prefabrikovaných nosníků KA - 67. Vnitřní pilíře prefabrikované,
plošně založené, opěry hlubinně založené.
V rámci stavby bude stávající vodorovná nosná konstrukce zdemolována a vybudována kompletně nová nosná
konstrukce (spřažená ocelobetonová nosná konstrukce) včetně
veškerého mostního vybavení, novými krajními ŽB opěrami
a celkově sanovanými vnitřními pilíři. Nosná konstrukce bude
tvořena 10 ks hlavních nosníků z válcovaného profilu HE 400A
v každém poli, v osové vzdálenosti 1,3 m, délky 12,2 - 14,9 m.
Spřažení s monolitickou deskou mostovky základní tl. 250 mm
bude provedeno pomocí trnů ø 19/125 mm. Stávající založení
krajních opěr i vnitřních pilířů bude kompletně zachováno.
Nové římsy budou železobetonové monolitické vybetonovány
najednou s chodníky.

OZNÁMENÍ
Město Klatovy
nabízí k prodeji formou výběrového řízení:

hrobové zařízení, bez pozemku,
umístěné na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech:
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.
Termín výběrového řízení: 24. 4. 2013 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 nemovitostí ve vlastnictví města Klatovy formou výběrového
řízení. Zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách
Města Klatovy: www.klatovy.cz/mukt/prodeje/asp.
Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá v termínu
do 31. 3. 2013 odbor rozvoje města.
Bližší informace o nabídce poskytne vedoucí krematoria
p. J. Vizinger - tel. 376 311 172, ps@tsklatovy.cz ,
popř. odbor rozvoje města, Ing. Jaroslava Kudrnková,
tel. 376 347 221, e-mail: jkudrnkova@mukt.cz .

Stavba bude realizována za úplné výluky silničního
i pěšího provozu na mostě, a dále za úplné výluky silničního
provozu na podjezdné větvi silnice III/11766 v poli č.4 a na
zpevněné místní komunikaci. Objízdné trasy budou
vyznačeny na komunikacích. Ve směru z Klatov na Plzeň
bude využita silnice na Točník, obousměrně je možno využít
propojovací komunikaci Pod Borem.
Termín realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo:
- od 1. 4. 2013 - 30. 9. 2013.
„I/27 ČERVENÉ POŘÍČÍ, most ev. č. 27-084“
Předmětem stavby je rekonstrukce mostního objektu
ev. č. 27 – 084 na silnici I/27 přes elektrizovanou železniční
trať Plzeň – Klatovy – Železná Ruda (traťový úsek Přeštice –
– Švihov) u obce Červené Poříčí.
V rámci rekonstrukce se budou provádět práce na odstranění hlavních příčin stávajících poruch mostní konstrukce,
především na silném zatékání do NK. Z toho vyplývá rozsah
rekonstrukce mostu – odstranění mostního svršku a vybavení, odstranění izolace a odbourání vyrovnávacích vrstev
na povrch nosníků, vybourání příčníků, zvedání nosníků
(po jednotlivých polích), výměna stávajících ložisek, sanace
kotevních oblastí a povrchu nosníků NK, osazení definitivních ložisek, sanace spodní stavby (úložné prahy opěr
a stativ pilířů), nová spřažená deska a příčníky, izolace,
mostní svršek a vybavení. Sanace betonů bude povrchová,
kvalita betonu je odpovídající danému stáří mostu.
Nosnou konstrukci tvoří 3 pole, ze statického hlediska se
jedná o 3 prostá pole, která jsou nad pilíři spojena tak, že
celkem tvoří jeden dilatační celek. Délky nosníků jsou 27,0 m.
Celková délka mostu činí 88,82 m. V rámci rekonstrukce
budou upraveny i přechodové oblasti mostu a vozovka na předpolích mostu. Celková délka úpravy vozovky činí 112,0 m.
Předpokládaný průběh výstavby:
Rekonstrukce mostu bude probíhat po polovinách za
omezeného provozu na silnici I/27.
Veškeré práce se budou provádět za provozu na mostě
s omezením na kyvadlový jednosměrný provoz řízený
světelnou signalizací s dynamickým řízením (dále jen SSZ),
která umožní DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ PROVOZU v návaznosti na tvorbu front vozidel.
Zároveň bude omezen provoz na železniční trati pod
mostem (snížení rychlosti jízdy vlaků, krátkodobé výluky pro
určité stavební práce a činnosti).
Stavební práce budou zahájeny - 2. 4. 2013, ukončení
stavebních prací se předpokládá do 6-ti měsíců od jejich
zahájení.
Podklady od ŘSD zpracoval:
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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SPOLEK BESEDA o.s. otevřel poradnu a klub
Již rok pracuje v Klatovech občanské sdružení SPOLEK
BESEDA. Cíle, které máme uvedené ve stanovách, jsme
spojily v podpoře onkologických pacientů, které chceme
provázet po celou dobu jejich léčby a pomoci jim s návratem
do plnohodnotného života. Onkologický pacient - je
především léčba, ale zároveň i strach, smutek, naděje i radost
a hledání odpovědí.
Díky Klatovské nemocnici, a.s., která nám poskytla
prostory v bývalé poliklinice v pavilonu B ve 3. patře byla
1. 2. 2013 otevřena klubovna a poradna. V poradně poskytujeme psychosociální laickou podporu onkologickým
pacientům a pacientkám a jejich rodinám i blízkým při sdělení
diagnózy i v průběhu léčby a praktické rady na základě osobní
zkušenosti s nemocí. Nabízíme možnost zabývat se nemocí
i jinak, než jen jako tělesným problémem, věnujeme pozornost
pocitům a problémům, které souvisí nejen s léčbou.
V klubu budou připravovány volnočasové aktivity,
arteterapie, zájmové přednášky i semináře. Program je uveden
na našich stránkách www.spolekbeseda.cz.
Schůzku v poradně je možné domluvit individuálně po
telefonu, a to denně od 10.00 do 15.00 hod. Klubovna je otevřena každé úterý od 15.00 do 19.00 hod. (kromě prázdnin).
Rády bychom, aby poradna i klub sloužily nejen pro
klatovské občany, ale i občany z okolních regionů.
Iva Lenerová

Informace pro podnikatele provozující
silniční motorovou dopravu
– novela zákona o silniční dopravě
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se
novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů. Zákon zároveň v mnoha svých ustanoveních
odkazuje na nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1071/2009,
které je bezprostředně právně závazné.
Nový zákon přináší poměrně velké množství změn v oblasti provozování silniční dopravy. Nově definuje pojem velká a malá vozidla.
Stanoví nový název koncese pro provozování silniční dopravy,
definuje nové podmínky pro provozování silniční dopravy velkými
vozidly a to: usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná
způsobilost. Klade zvýšené nároky na osobu odpovědného zástupce.
Z přechodných ustanovení je vhodné zmínit, že podnikatelé
v silniční dopravě provozované velkými vozidly jsou povinni ve
lhůtě 1 roku od nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. 6. 2013) požádat
živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání, na
jejímž základě se uvede do souladu rozsah podnikání podle
příslušných ustanovení zákona. K žádosti o změnu rozsahu předmětu
podnikání je nutno doložit všechny potřebné doklady dle
živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě.
Bližší informace o novele zákona je možné získat na
http://www.kr-plzensky.cz v odkazu Doprava/Dopravci a na
Živnostenském odboru Městského úřadu Klatovy.

Ing. Miluše Lejsková, vedoucí živnostenského odboru

Katastrální úřad
pro Plzeňský kraj oznamuje:
Dne 31. 3. 2013 končí svoji činnost Katastrální pracoviště
Sušice a od 1. 4. 2013 budou služby zajišťovány Katastrálním pracovištěm Klatovy, Kollárova 528, 33911 Klatovy.

Do územní působnosti Katastrálního pracoviště Klatovy
přechází územní obvody obcí:
Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín,
Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice,
Horská Kvilda, Hrádek, Kašperské Hory, Kolinec, Modrava,
Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u
Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Rejštejn, Soběšice, Srní,
Strašín, Sušice, Velhartice, Žihobce, Žichovice.
Občané mohou pro získání informací z katastru
nemovitostí navštívit i jiné katastrální pracoviště a většinu
oficiálních výstupů z katastru mohou získat rovněž na
kontaktních místech Czech POINT. Orientační informace o
parcelách, domech, bytech a stavu řízení v KN, s náhledem do
map, včetně ortofoto, lze rovněž získat, a to zcela bezplatně, na
internetové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Ing. Vladimír Grössl
ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 7. 3. 2013 další, v pořadí již
XXXIX. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů byla schválena nová Směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.
Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro
jednotlivé tituly.
Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč,
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek
ručení byla vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů.
Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu
(silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), lhůta
splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 100 000 Kč
na 1 dům-čp.
Poskytování půjček vyžaduje i nadále 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 žádosti musí být 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
100 000 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.
Uzavírka podání žádostí XXXIX. kola je do 31. 5. 2013.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží během měsíce
června 2013.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
Lhůta
splatnosti

Úrok
půjčky

Horní
hranice

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

3%

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

3%

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud,
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

4%

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

4%

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkónových dveří v domě

4 roky

3%

do 100 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 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Název/účel

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.
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Josef Thomayer - nejslavnější lékař z Chodska

Při příležitosti 160. výročí
narození profesora pražské
Univerzity Karlovy, trhanovského rodáka a studenta klatovského gymnázia Josefa
Thomayera (1853-1927) jsme
pro klatovské občany připravili
přednášku, která připomene
tohoto slavného lékaře s nespornými zásluhami v oblasti
medicíny (napsal první českou
učebnici vnitřního lékařství),
v oblasti sociální (nechal postavit Nový domov pro staré
a chudé občany v Trhanově)
a v neposlední řadě i oblasti
literární.

Doufáme, že posluchače
zaujmou i informace o jeho
přátelství s Jaroslavem Vrchlickým, J. V. Sládkem a třeba
i Mikolášem Alšem.
Závěr přednášky bude patřit
humorným vzpomínkám Thomayerových kolegů a žáků, jak
jsou zaznamenány například
v knize Medicína v županu.
S profesorem MUDr.
Josefem Thomayerem nás takto
seznámí profesorka PhDr.
RNDr. Helena Haškovcová,
CSc., která se o život a dílo
Thomayera dlouhodobě zajímá.
Prof. Haškovcová není ani
v Klatovech neznámou osobností. Vystudovala Přírodovědeckou a Filosofickou fakultu
UK. Nejprve se věnovala
transplantační a klinické imunologii, pak gerontologii
a geriatrii a nakonec lékařské
i zdravotnické etice. V roce
1993 se stala první profesorkou
v nově ustanoveném oboru lékařská etika. Pracuje na Fakultě
humanitních studií UK.
Je autorkou 19 samostatných knih, např. učebnic
Lékařská etika (3. vyd. 2002)
a Thanatologie (2. vyd. 2007)
Dále vydala monografie:

Informovaný souhlas: proč a
jak (2007), Fenomén stáří
(2. vyd. 2010), Sociální
gerontologie aneb Senioři mezi
námi (2012).
Pro radost napsala též
knížku: Můj král trpaslíků aneb
první česká cverkologie – první
česká vědecká nauka o trpaslících (2006).
19. března 2013 v 17 hodin
ve společenském sále Městské
knihovny v Klatovech bychom

přednáškou „Josef Thomayer –
– nejslavnější lékař z Chodska“
rádi započali celou sérii
připomenutí slavných lékařů,
kteří mají vztah ke Klatovům
a není jich málo.
Dovolte, abych Vás srdečně
pozval.
MUDr. Miloš Chroust
Zastupitel Klatov (ODS)

Občanské sdružení Bartolomeo,
ve spolupráci
s Mammocentrem Klatovy, s.r.o,
Okresním sdružením ČLK v Klatovech
a Městskou knihovnou Klatovy
Vás zve na přednášku a besedu s

prof. PhDr. RNDr. Helenou HAŠKOVCOVOU, CSc.
z Fakulty humanitních studií UK v Praze

na téma:

Josef Thomayer
nejslavnější lékař z Chodska,
která se uskuteční v

úterý 19. března 2013 od 17 hodin
ve společenském sále
Městské knihovny Klatovy.

Dejme knihám další šanci!
Městská knihovna Klatovy
se připojuje k projektu Městské knihovny v Praze a vyhlašuje akci Dejme knihám
další šanci!
„Čech knihu nevyhodí.“
Odvážné tvrzení podložené
zkušeností, že radost čtenářů
sdílet knihy, které (už) nepotřebují, s dalšími knihomilci je
veliká. A neplatí to jen o knihách v pevných deskách a se
jménem známého autora na
hřbetu, které se nám v domácí
knihovně ocitly omylem dvakrát, ale i o čtení, které si
mnohdy kupujeme na jedno

použití - jako příjemné zpestření dovolené, na cestu do
vlaku, nebo pro zkrácení
dlouhé chvíle. Drobnou nevýhodou je, že s přibývajícím
časem se začne domácí
knihovna plnit a čtenáři
nezbývá než vyhlásit úklid
a pro část knih začít hledat
místo, kam je odloží. Nejlépe:
Zn. do dobrých rukou.
Klatovská knihovna nově
od pátku 1. března 2013
nabízí řešení i vám, našim
čtenářům, v podobě projektu
Dejme knihám další šanci. Je
možné věnovat knihovně

zejména knihy nové (vydané
v uplynulých pěti letech),
čtivé žánry (detektivky,
thrillery, horory, sci-fi,
fantasy, červené čtení), které
udělají ostatním čtenářům
radost. V každém případě
platí, že knihy nesmějí být
poškozené či jinak znehodnocené. Můžete ale i obohatit
koutek regionální literatury
nějakou velmi starou knihou
s regionální tématikou, tedy
knihou o Klatovsku, Sušicku
či Horažďovicku. V tomto
případě je naopak stáří knihy
přínosem.

Darovaná kniha se v knihovně pozná snadno - je označena speciální samolepkou.
Knihy, které chcete knihovně darovat, převezme
knihovnice v půjčovně pro
dospělé. Darované tituly zpracujeme a vyšleme na cestu za
dalšími čtenáři. Proto vás
prosíme:
Dejte knihám další šanci!
Jitka Kovářová
MěK Klatovy

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
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Příští jednání Zastupitelstva

Úprava krytého bazénu započne…

Vážení Klatované,

na březnovém jednání
schválili městští zastupitelé
významnou investiční akci.
Pro realizaci dlouho očekávané modernizace krytého
plaveckého bazénu vyčlenili
z městského rozpočtu 60 mil.
Kč. Výše potřebných finančních prostředků odpovídá
stávajícím možnostem městské pokladny a ani v budoucnosti ji nezatíží žádným
úvěrem.
Na základě výsledků výběrového řízení, které bude
vypsáno v druhé polovině měsíce dubna, dojde neprodleně
k zahájení vlastních stavebních prací. Ještě letos by tak
měla být dokončena hrubá
stavba včetně střešního pláště.
Příští rok pak proběhne osazení technologií. Po dokončení celé stavby počátkem
podzimu 2014 se příznivcům
vodní zábavy výrazně rozšíří
možnosti pro jejich vyžití.
Krom zachování stávajícího bazénu, čímž jsme vyšli

vstříc velkému množství pravidelných rekreačních i sportovních plavců, dojde k přístavbě „zábavní“ a „saunové“
části. Vedle vlastní přístavby
se bude též nacházet ještě
rozlehlá venkovní terasa
(34,5 x 16m). Ta bude sloužit
pro slunění návštěvníků krytého bazénu zejména v jarním
a podzimním období, kdy jim
koupání ve venkovních bazénech znemožňuje příliš
chladná voda. V zimě ji určitě
využijí jako přírodní ochlazovnu i milovníci sauny.
Součástí saunové části bude
parní lázeň, infrasauna, finská
sauna, whirlpool, zážitkové
sprchy a odpočívárna. Zábavní část pak bude tvořena
bazénem (22 x 13m) s rozmanitými atrakcemi - vodní
hřib, protiproud, chrliče, jeskyně „vlnobití“, jeskyně „hudební vjemy“, divoká řeka,
masážní trysky a masážní
lehátka. Zejména děti by pak
měl potěšit fakt, že chybět
nebude ani tobogán.
Významnou částí rozsáhlé
rekonstrukce bude i výrazné
zlepšení technologií sloužících k zajištění přísných
hygienických norem. Sníží se
nutnost chlorování, do značné
míry jej nahradí ionizace vody. Nezanedbatelnými určitě
nejsou ani provozní náklady.
Každý rok je provoz bazénu
dotován částkou cca 7 mil. Kč
a ta by se dle výpočtů projektantů zvyšovat neměla.
Součástí dlouhotrvající,
podrobné a velmi podnětné
diskuze zastupitelů byly i další návrhy. Od provedení jen
nejnutnějších oprav na straně

Úterý 25. 6. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

jedné, až po návrhy na rozšíření projektu např. o restaurační zařízení na straně druhé.
Jsem přesvědčen, že vzhledem k současnému stavu
bazénu by odkládání jeho
opravy přineslo jen další,
značné zvýšení potřebných
investičních nákladů v nejbližších létech. Případná dostavba restaurace není v tuto
chvíli bezpodmínečně nutná.
Podle projektu však možná je
a záviset bude skutečně jen
a jen na finančních možnostech. Nakonec tedy valnou
většinou zastupitelských hlasů
zvítězila varianta, která vytvoří za ještě „únosné a rozpočtově zvládnutelné“ prostředky
podmínky pro plavání, zábavu
i odpočinek. Chci věřit, že
bude dobře sloužit a potěší co
nejvíce návštěvníků…

Barokní jezuitské Klatovy
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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Nenechte si ujít!

K L ATO V Y V PRO STO RU A Č AS E

např. Křesťanský vršek,
rybníček v Mercandinových
sadech, nevyužitá hradební
okrouhlice, objevil se tam
námět na využití Drnového
potoka procházejícího městem a další. Představení bude
v rámci dvoudenní akce
Brány památek dokořán, kterou uspořádá odbor školství,
kultury a cestovního ruchu
Městského úřadu ve dnech 24.
a 25. dubna. Sborník si budete
moci na místě koupit, ve
dnech následujících jej bude
možno získat v Infocentru na
Čtvrtek 25. 4. 2013 náměstí Míru v Klatovech.
Uvedený den v 17:00
v Hostašových sadech představíme veřejnosti sborník
z architektonického Workshopu s názvem 10 x 10, který
se konal v Klatovech v loňském roce. Tehdy deset
architektonických kanceláří
z celé republiky předložilo
náměty k řešení deseti
vytipovaných problémů, které
by mohly být v Klatovech
posunuty dál. Mezi tématy byl

K L ATO V Y V PRO STO RU A Č AS E

2

10 X 10
NÁPADY PRO KLATOVY
VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÉHO WORKSHOPU

Zdařilý začátek 14. ročníku
festivalu komorní hudby
Koncertní mistr České filharmonie, houslista Miroslav
Vilímec, klavírista Ing. Vladislav Vilímec, syn Miroslava
Libor Vilímec provedli dne 4.
dubna 2013 v sále klatovské
radnice doslova krásný koncert, který nadšenému publiku
demonstroval houslovou a v
doprovodu i klavírní virtuozitu
druhé poloviny 19. století.
Výjimku tvořila Beethovenova Romance F-dur op. 50
z počátku 19. století, z doby
nastupujícího romantismu,
která koncert zahájila. Následující tři skladby op. 3 Vítězslava Nováka přinášely již
příklon k modernějšímu impresionismu, díla Jenö Hubaye,
českého světově proslulého
houslového virtuóza Jana

Kubelíka a Morice Moszkowského byly poplatné vrcholné
houslové virtuozitě 2. poloviny
19. století. I tak přídavky, které
si obecenstvo vynutilo, se
nesly v podobném žánru.
Z výkonu účinkujících dominovala nástrojová virtuozita
spojená s vášnivým muzicírováním tak, jak jsme umělce
poznali při minulých vystoupeních. Velikým překvapením
byl mladý Libor Vilímec.
V přídavku tak dokonale
zahrané Cikánské melodie
Pabla de Sarasateho se málokdy slyší.
Obecenstvo se z koncertu
rozcházelo nadšené a já jen
srdečně gratuluji.
Jiří Hostýnek

1

Čtvrtek 2. 5. 2013
V uvedený den představíme druhý ze sborníků
zachycující tentokrát průběh
loňské konference, kterou
jsme uspořádali k 70 letům od
heydrichiády. Konference se
konala na klatovské radnici
a ve Vlastivědném muzeu Dr.
Hostaše, byla dvoudenní, své
příspěvky na ní přednesli jak
historici, tak pamětníci. Ve
zmíněný den 2. 5. 2013 zahajujeme v chodbě jezuitské
koleje (momentálně je zde
odbor výstavby) v 16:00
fotografickou výstavu „Někomu život, někomu smrt“, věnovanou období heydrichiády
v Čechách. Výstavu jsme
si půjčili od společnosti
ANALET (nositelé legionářských tradic) a budete ji moci
vidět až do 30. května.
Sborník si budete moci pořídit
buď při zahájení výstavy,
anebo v následujících dnech
v Infocentru na klatovském
náměstí.

70 LET OD
HEYDRICHIÁDY

Sborníky zahajují společnou městskou publikační
řadu nazvanou Klatovy v prostoru a čase, která bude
zachycovat zajímavé události
a počiny, které se v Klatovech
odehrály. Sborníky mají tzv.
ISBN (International Standard
Book Number - Mezinárodní
standardní číslo knihy) od
Národní knihovny ČR, což
mj. znamená, že se stanou
součástí centrální katalogizace knih a jsou pak vyhledatelné v různých databázích
a knihovních systémech.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Barokní jezuitské Klatovy 2013

Vážené dámy,
vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás pozval
na 7. ročník projektu Barokní jezuitské Klatovy, který se uskuteční o posledním dubnovém
víkendu (26. 4. až 28. 4.)
v prostorách Městské knihovny,
v jezuitském kostele v Klatovech
a letos poprvé i přímo v katakombách, též v Chanovicích
a v Hrádku u Sušice.
Jaký program jsme pro Vás
připravili?
Historickou konferenci,
o níž podrobně pohovořím níže,
requiem a mši svatou, které
budou nejen duchovní vzpomínkou na lidi pohřbené v klatovských katakombách. Obě mše
(i requiem je mší) budou doprovozeny hudebními díly patřícími
datem svého vzniku do období,
kdy v Klatovech působili jezuité
(1636 – 1773). Kolegium pro
duchovní hudbu letos vybralo
díla Haydnova a Monteverdiho,
jež umocní kázání, která pronesou plzeňský biskup Mons.
František Radkovský a nový
provinciál českých jezuitů
P. Josef Stuchlý.
Letošní ročník je symbolicky
věnován dvěma mužům, jejichž
jména a osudy jsou spjaty s naším regionem. Tím prvním je sv.
Jan Nepomucký (nebo též Johánek z Pomuku), jeden z nejznámějších českých světců, od jehož
umučení letos uplynulo 620 let.
Tím druhým, pro Klatovy však
neméně významným, je Albert
(nebo též Albrecht či Vojtěch)
Chanovský, jezuita a misionář,
který je jedním z otců zakladatelů klatovské jezuitské koleje
a jenž tu i 16. 5. 1643 zemřel

a byl pohřben (dodnes jsou jeho
ostatky v barokní rakvi na
čestném místě v katakombách).
A právě Jan Nepomucký a Albert
Chanovský jsou hlavními tématy,
mohu-li to takto říci, historické
konference. Ta proběhne v sobotu 27. 4. ve společenském sále
Městské knihovny v Klatovech,
tj. v nejstarší části bývalé jezuitské koleje.
Předehrou konference bude
páteční program – ve velké
kryptě katakomb se uskuteční
Hádání husity s jezuitou, předvede je prof. Čornej (husita)
s doc. Čornejovou (jezuita),
návštěvníci našich programů
vědí, že jde o manželský pár,
a doprovodí jej barokním zpěvem Fred Plantinga z holandského Heemskerku. Manželé
Čornejovi upravili své výjimečné
„hádání“ (staročeský termín) tak,
že budeme moci doslova nahlédnout do myšlenkového světa
gotiky a baroka, a bude jistě
zajímavé posoudit, nakolik se
tyto světy liší od našeho. V pátek
se však uskuteční i dvě jezuitské
misie, jež formou přednášek
inspirovaných životem a dílem
Alberta Chanovského, provedou
současní jezuité – P. Petr
Havlíček v Chanovicích a P.
František Hylmar v Hrádku
u Sušice. Součástí programu
bude i návštěva Svéradic, kde se
Albert Chanovský narodil, a též
setkání představitelů města Klatovy a obcí, které se na programu
podílejí. V Chanovicích se
přednáška bude konat v areálu
zámku, v Hrádku též v zámku,
a to v kapli sv. Valburgy.
A nyní již podrobněji k samotné historické konferenci –
máme velkou radost z toho, jaké
skvělé přednášející se podařilo
pro letošní ročník získat. Prof.
Petr Čornej bude hovořit
o Václavu IV. a jeho dvou Janech
(Janu z Jenštejna a Janu z Nepomuka). Podíváme se s ním do
bouřlivé doby konce 14. století,
kdy si svým životem nebyl jist
ani biskup a možná ani sám král.
Na druhý život Johánka z Pomuku, tj. na něj coby světce baroka,
se ve své přednášce zaměří prof.
Vít Vlnas. Dr. Martin Svatoš se
bude věnovat jezuitským misiím
v českých zemích v 17. a 18. st.
Navazovat bude vystoupení Mgr.
Petra Havlíčka o Albertu Cha-

novském. Závěr pak zajistí přítelkyně – prof. Marie-Elisabeth
Ducreaux a doc. Ivana Čornejová - dvěma přednáškami na
téma Zbožné Čechy z francouzské perspektivy a Jezuité
a Jan Amos Komenský. Program
začne v 9:00, bude prokládán
drobnými přestávkami. Přednášející přislíbili zůstat na konferenci, bude tedy možné oslovit je
nebo si např. nechat podepsat
jejich knihy, neboť jde vesměs
o pravidelně publikující autory se
zajímavými díly. Jen pro pořádek
bych rád upozornil, že paní profesorka Ducreaux, přední francouzská historička, hovoří velmi
dobře česky a česky bude i vystupovat. Ne nadarmo je nositelkou
čestného doktorátu Karlovy
univerzity.
Završením klatovského programu bude nedělení vystoupení
herce Miroslava Částka. Ve
velké kryptě katakomb uvede své
představení Následování Krista
inspirované slavnou knihou
Tomáše Kempenského. Dílo,
které vzniklo na počátku 15. st.,
je po staletí nesmírně populární –
mimochodem česky vyšlo poprvé již v roce 1498 u Mikuláše
Bakaláře v Plzni. Protože augus-
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Víkend 26. – 28. dubna
tinián a mystik Tomáš Kempenský byl inspirací i pro zakladatele
jezuit. řádu Ignáce z Loyoly, je
představení Následování Krista
vhodnou duchovní a kulturní
tečkou za programem Barokních
jezuitských Klatov 2013.
Detaily programu, anotace
vystoupení, informace o přednášejících, časové schéma programu a mnoho dalších informací
naleznete na www.katakomby.cz
a na www.kk2010.cz.
Na dubnový program naváže
koncem června slavnost připravovaná spolu se sdružením
Klatovských karafiátníků –
25. 6. bude v katakombách
pojmenován nově vyšlechtěný
druh vzácného klatovského karafiátu jménem Alberta Chanovského. Patrony mu budou, stejně
jako celému programu barokních
jezuitských Klatov, plzeňský biskup František Radkovský a klatovský starosta Rudolf Salvetr.
Dovolte mi ještě jednou
pozvat Vás na Barokní jezuitské
Klatovy 2013.
Přeji Vám hezký den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Akce Den pro Zemi/ Vítání jara dne 23. 3. 2013
Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
dne 23. 3. 2013 proběhl v Dominikánském klášteře již druhý
ročník akce „Den pro Zemi –
Vítání jara v rámci projektu Zdravé
město Klatovy.
Tradičně, stejně jako v loňském roce, si návštěvníci mohli
nabarvit vajíčka, vyrobit píšťalku
nebo košíček z pedigu na vajíčka.
Dále si mohli vyzkoušet výrobu
vitráží s jarní tématikou, zápichů
z proutí, papíru, ozdobit perníčky
a podobně. Velice jsme ocenili, že
naši lektoři – MVDr. V. Brand
a Mgr. V. Zwiefelhofer reagovali
na nepříznivé a mrazivé počasí
před celou akcí a připravili si výro-

bu píšťalek letos pro změnu z bezu
a naši nejmenší nepřišli o tuto
skoro již zapomenutou aktivitu.
Na všech stanovištích bylo již
od rána plno a střídali se zde děti
i dospělí. Naším cílem bylo, aby se
především děti naučily techniky, se
kterými se již jen tak nesetkají a
tradiční velikonoční zvyky se takto
předávaly na mladší generaci.
V rámci „Dne pro Zemi“ si
návštěvníci po celý den vyzkoušeli
třídění odpadů a odpovídali na
krátké otázky, týkající se přírody.
Během měsíce února byla
vyhlášena fotografická soutěž pro
děti a mládež pod názvem „Přírodní krásy Klatovska“.
Soutěžilo se ve třech věkových
kategoriích a bylo opravdu velmi
těžké vybrat nekrásnější fotografie.

Nakonec byly ohodnoceny práce
následujících mladých fotografů:
Kategorie 4-11 let:
1. Jako kůl v plotě / A. Hnojská
2. Jaro je tu / Lea Maria Begerl
3. Přírodní perspektiva / V. Klimeš
Cenu pro nejmladšího účastníka
získala čtyřletá Jolanka Faustová
Kategorie 12-14 let:
1. Jehličí v ohni slunce / Marek Šůs
2. Barevné listí / Diana Hušková
3. Zimní běh / Anna Rubášová
Uznání poroty získal Jiří Sivák ze
ZŠ Hálkova ulice za fotografii
„Západ slunce nad Plánickou ulicí“
Kategorie 15-19 let:
1. Pole za městem / T. Vystrčilová
2. Letní nádech / Lucie Jeřábková
3. Beruška / Anna Červeňáková
Uznání poroty získala Tereza

Růžičková za fotografii „Chrpa
hradní“
Vítězkou internetového hlasování
byla Tereza Vystrčilová s fotografií
„Drnový potok“
Vítězné fotografie jsou vystaveny od 8. 4. 2013 ve vstupním
prostoru klatovské radnice a následně v kině Šumava.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se podíleli jak na přípravě, tak
i na průběhu celé akce, dále
účastníkům fotografické soutěže
a především návštěvníkům, kteří
po celý den projevovali velký
zájem o všechny aktivity.
Ing. Věra Schmidová
koordinátor Komunitního plánování a projektu Zdravé město

Město Klatovy uskuteční ve dnech 10. 4. 2013 až 22. 4. 2013

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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:
sobota:
neděle:

12.00 - 19.00
14.00 - 19.00
14.00 - 20.00

Město Klatovy
upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění
velkoobjemových kontejnerů v období od 8. 4. 2013 do 28. 4. 2013 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.

Jarní úklid

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.

Stanoviště:
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

Termín přistavení:

8. 4. 2013 – 14. 4. 2013

15. 4. 2013 – 21. 4. 2013

Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna (u Lázní),
22. 4. 2013 – 28. 4. 2013
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Věckovice, Tupadly,
Dobrá Voda, Beňovy, Pihovice
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Komunikace v měsíci dubnu 2013
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
I/27 Klatovy, most ev. č. 27-094 (u čerpacích stanic) – investor ŘSD ČR
Plzeň – přestavba celého mostu nad silnicemi i železniční tratí.
Stavba bude realizována za úplné výluky silničního i pěšího provozu na
mostě, a dále za úplné výluky silničního provozu na podjezdné větvi
silnice III/11766 a na zpevněné místní komunikaci. Zároveň bude
omezen provoz na železniční trati pod mostem (snížení rychlosti vlaků,
krátkodobé výluky pro určité stavební práce a činnosti). Linková
autobusová doprava bude vedena též po objízdných trasách.
Autobusová zastávka pro linkovou dopravu Plzeňská, u nemocnice
bude bez náhrady zrušena.
Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Ve směru z Klatov na
Plzeň bude využita silnice na Točník, obousměrně bude využita
propojovací komunikace Pod Borem. Termín realizace akce od 2. 4. do
30. 9. 2013.
I/27 ČERVENÉ POŘÍČÍ, most ev. č. 27-084 - investor ŘSD ČR Plzeň rekonstrukce mostního objektu ev. č. 27 – 084 na silnici I/27 přes železniční
trať Plzeň – Klatovy – Železná Ruda (traťový úsek Přeštice – Švihov) u obce
Červené Poříčí.
Veškeré práce se budou provádět za provozu na mostě s omezením na
kyvadlový jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací
s dynamickým řízením, která umožní DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ
PROVOZU v návaznosti na tvorbu front vozidel. Zároveň bude
omezen provoz na železniční trati pod mostem (snížení rychlosti jízdy
vlaků, krátkodobé výluky pro určité stavební práce a činnosti). Termín
realizace akce od 2. 4. do 30. 9. 2013.
Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici U Zastávky – rekonstrukce
plynovodu, vodovodu, oprava povrchu vozovky a chodníků.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 2. 4. do 10. 5. 2013.
Rekonstrukce vodovodu – investor město Klatovy – od 13. 5. do 31. 5.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 27. 5. do 28. 6.
Veškeré práce se budou provádět za uzavírky komunikací po
jednotlivých úsecích. Přístup do sousedních nemovitostí bude
umožněn.
Rekonstrukce inženýrských sítí v Dragounské ulici – rekonstrukce
kanalizace, plynovodu, oprava povrchu vozovky a chodníků v úseku mezi
ulicemi U Zastávky – Šumavská.

Odfrézování krytu vozovky – investor město Klatovy – od 29. 4. do 30. 4.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 2. 5. do 30. 6. 2013.
Rekonstrukce kanalizace – investor město Klatovy – od 13. 5. do 12. 7.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 1. 7. do 23. 8.
Veškeré práce se budou provádět za uzavírky komunikací po
jednotlivých úsecích. Přístup do sousedních nemovitostí bude
umožněn.
Autobusová zastávka Procházkova ulice – výstavba nové autobusové
zastávky v jízdním pruhu místní komunikace, nástupiště a navazující části
chodníku. Zastávkový pruh bude vyznačen na vozovce.
Práce se budou provádět za provozu s omezením jednoho jízdního
pruhu.
Termín realizace akce od 2. 4. do 10. 5. 2013.
Autobusová zastávka Zahradní ulice – výstavba nové autobusové
zastávky v jízdním pruhu místní komunikace a nástupiště. Zastávkový pruh
bude vyznačen na vozovce.
Práce se budou provádět za provozu s omezením jednoho jízdního
pruhu.
Termín realizace akce od 2. 4. do 24. 4. 2013.
Chodník k MŠ od Wolkerovy ulice – úprava povrchu chodníku vedoucího
k zadnímu vchodu mateřské školy od Wolkerovy ulice.
Práce se provedou za uzavírky chodníku.
Termín realizace akce od 15. 4. do 15. 5. 2013.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
provádí průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a komunikací.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Činnost Městské policie Klatovy
Za dvacet let své existence
se Městská policie Klatovy
stala nedílnou součástí života
města Klatovy, která přispívá
k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku. Je to dlouhá řada
přestupků, oznámení a dalších
požadavků, které museli strážníci městské policie od svého
vzniku v roce 1992 řešit. Dnes
v jejich řadách slouží 23 strážníků, 2 strážníci ve vedení
městské policie, 4 strážníci
jako operační stálá služba, 8
strážníků v motorizovaných
hlídkách a 9 strážníků v pěších hlídkách. K dispozici
mají dvě služební vozidla
(provozní a záložní), 2 jízdní
kola pro strážníky zařazené do
cyklohlídek. Služební vozidla
jsou vybavena kamerkami,

které snímají a dokumentují
situaci v jeho okolí. Každý ze
strážníků v pěší a motorizované hlídce je vybaven minikamerou, kterou používá při
zákroku nebo úkonů při
plnění úkolů obecní policie.
Jen v roce 2012 řešili
strážníci městské policie 7325
přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, proti pořádku, občanskému soužití, majetku a obecně
závazným vyhláškám a nařízením města. V 2045 případech se na městskou policii
obrátili občané města a organizace se svými žádostmi
a oznámeními. Městskou policií bylo v roce 2012 zadrženo
31 pachatelů trestné činnosti
a osob, které byly v celostát-

ním pátrání pro trestnou nebo
obdobnou činnost. V průběhu
roku převezla městská policie
14 silně podnapilých osob do
protialkoholní záchytné stanice v Plzni. V 22 případech
strážníci asistovali Policii ČR
při převozu osob do záchytné
stanice.
Město Klatovy má s Policií
České republiky podepsanou
koordinační dohodu za účelem stanovení společného
postupu při zabezpečení
místních záležitostí veřejného
pořádku. V rámci této dohody
Městská policie Klatovy úzce
spolupracuje s Obvodním
oddělením PČR. Konají se
společné porady tzv. okrskářů,
kde obě strany předkládají své
a od občanů získané poznatky

z jednotlivých okrsků města,
týkající se ochrany a bezpečnosti osob, majetku občanů
a dopravní situace. Strážníci
ve spolupráci s PČR (společné
hlídky) a i samostatně provádějí denní i noční preventivní kontroly míst vyžadující
zvláštní pozornost, např. chatové a zahrádkářské kolonie,
sídlišť, okrajové částí města,
dočasně opuštěné objekty,
okolí obchodních domů, parků a pěších zón. Jednou z nejsledovanějších lokalit je okolí
Tylova nábřeží, které je městskou policií společně s PČR
nejčastěji kontrolované. Zvýšený dohled u těchto míst je
i z důvodu zde vyskytujících
se osob bez přístřeší. Městská
policie společně s PČR, HZS
pokračování na straně 6
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dokončení ze strany 5

a příslušnými odbory MěÚ
kontrolují ubytovny a další
místa, kde se tyto osoby zdržují. Jsou průběžně prováděny
kontroly restaurací, heren
a barů, hlavně v nočních hodinách. Kontrolou provozní
doby hostinských i jiných
zařízení a regulací provozní
doby těchto zařízení došlo
k podstatnému snížení pohybu
problémových osob v ulicích
města v nočních a ranních
hodinách.
Městská policie se každý
rok podílí na zajištění veřejného pořádku na různých společenských a kulturních akcích
města. Ve spolupráci s občany
hlídky MP a PČR provádějí
kontrolní činnost před začát-

kem vyučování na vybraných
přechodech v okolí klatovských škol. Strážníci též na
požádání spolupracují při
výukových programech PČR
určených k dopravní výchově
žáků základních škol v rámci
projektu zdravé město.
Městská police Klatovy
děkuje všem občanům našeho
města, ale i ostatním, kteří
nejsou a nebyli lhostejní
k dění kolem nich, včas přivolali hlídku městské policie
a mnohdy ještě příkladně
spolupracovali. Věřím, že tato
naše spolupráce bude stále
pokračovat.
Ing. František Kacerovský
velitel

Město Klatovy
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení místa strážníka
Městské policie v Klatovech.
Požadavky:
• ukončené úplné středoškolské vzdělání
• věk minimálně 21 let /dle § 4, zákona č.553/1991 Sb./
• trestní, občanská, morální bezúhonnost a spolehlivost
• schopnost řešit konfliktní situace,
• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění sk. B,
• aktivní znalost cizího jazyka podmínkou (němčina, angličtina)
• fyzická a psychická způsobilost
• dobrý zdravotní stav
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně
nejpozději do 30. 4. 2013 na adresu:
Město Klatovy
Městská policie
K rukám velitele
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy
Psychotesty ve výši 1.200,- Kč si každý uchazeč hradí sám. Bližší
informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na tel. čísle
376 347 208, 607 672 308.
Obálku označte „Výběrové řízení MP“

Lesy města Klatov, s.r.o.
upozorňují občany, že dne 10. 5. 2013 pořádají

2. DEN LESA
na klatovské Hůrce
Akce je určena
pro širokou veřejnost.
Těšíme se na Vás.

Město Klatovy
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
vyhlašuje výběrové řízení

na místo ředitel/ředitelka
Městského kulturního
střediska Klatovy
Platové zařazení:
• platová třída 11 (v souladu s nařízením vlády č. 222/2010
a č. 564/2006 Sb., v platném znění).
Požadavky:
• vzdělání SŠ – VŠ,
• schopnost řídit kolektiv a orientace v oblasti kultury,
• komunikativnost,
• flexibilita,
• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění skupiny „B“,
• bezúhonnost,
• základní znalost cizího jazyka.
Předpokládaný nástup: léto 2013
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech včetně
telefonního a e-mailového kontaktu,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• čestné prohlášení o splnění podmínek dle lustračního zákona,
• svoji představu/koncepci fungování MěKS v Klatovech,
případně širší pohled na fungování kultury ve městě, v rozsahu
max. 5 stran A4.
Přihláška musí být doručena do 10. května 2013 na adresu:
Město Klatovy
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy
Při osobním doručení musí být doklady předány v téže lhůtě do
14.00 hod. do podatelny Městského úřadu v přízemí budovy
čp. 62/I v Klatovech.
Obálku označte „Výběrové řízení MěKS“.
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Slavnosti svobody Plzeň v roce 2013
Letos již po čtyřiadvacáté
se Plzeň první květnový víkend zahalí do pruhů a hvězd
a vrátí se v čase do roku 1945.
Od pátku 3. května do pondělí
6. května se návštěvníci města
mohou vedle tradičních turistických cílů těšit na mimořádnou událost, kterou květnové
oslavy osvobození bezesporu
jsou. Emotivní setkání s válečnými veterány, historické
vojenské kempy, kolona
historických vozidel v ulicích
města, víkendový kulturní
program a každý rok další
a další zajímavosti a novinky
– to jsou Slavnosti svobody
Plzeň. Poprvé v historii bude
jejich součástí také Týden
s armádou, město představí
novou tematickou výstavu fotografií jednoho z amerických
osvoboditelů, zajímavé novinky chystají i jednotlivé

military kluby. Proluka v Křižíkových sadech, prostor před
KD Peklo v Pobřežní ulici
a park za OC Plaza nabídnou
ukázky každodenního vojenského života, výstavy zbraní,
dobové techniky a vozového
parku, ale i tematická setkání
a zajímavosti z historie a vojenství. Nezapomenutelným
bude již tradiční setkání s veterány, kteří vzpomínají na
konec války a vyprávějí své
životní příběhy. Pravidelně
končí bouřlivým potleskem,
objetím a slzami a těší se
velkému zájmu Západočechů.
V neděli 5. května v 11
hodin vyjede na Klatovskou
třídu konvoj historických
vojenských vozidel Convoy
of Liberty, který každý rok
sledují tisíce nadšených diváků. Největší ohlas patří válečným veteránům, se kterými se

Plzeňané i návštěvníci setkají
po dojezdu kolony na náměstí
Republiky.
Program květnových oslav
vyvrcholí v pondělí 6. května
v podvečer vzpomínkovým
pietním aktem u památníku

„Díky, Ameriko!“ na Americké třídě.
Informace o připravovaném programu, aktuální informace a novinky jsou k dispozici na webových stránkách
www.slavnostisvobody.cz.

Convoy of Liberty na Klatovské třídě.

foto: archiv města Plzeň

Čítárna, to nejsou jen časopisy a cédéčka
To, že v čítárně klatovské
knihovny naleznete přibližně
100 titulů novin a časopisů
a několik tisíc CD disků
s hudbou a mluveným slovem,
asi nikoho příliš nepřekvapí.
Čítárna však svým návštěvníků nabízí ke zhlédnutí i dvě
různorodé, pravidelně se obměňující výstavky. Ty sice
vzhledem k prostorovému
uspořádání místnosti nedosahují velikosti výstav, na které
jste zvyklí z galerie knihovny

foto: archiv knihovny

a společenského sálu, přesto
však nabízí inspiraci pro šikovné návštěvníky i poučení
pro studenty a zájemce o literaturu.
Již od roku 2008 zde každý
měsíc obměňujeme články
a stručné životopisy významných českých i zahraničních
(nejen) literárních osobností,
u kterých si v daném měsíci
připomínáme kulaté či půlkulaté narozeniny, případně
výročí narození či úmrtí. Tyto
výstavky jsou doplňovány
ukázkami knih z našeho
fondu, které daná osoba napsala, ilustrovala, či které se
o ní zmiňují.
Od loňského roku se navíc
interiér čítárny snažíme oživit
výstavkami výrobků našich
čtenářů. Ty se mění přibližně
jednou měsíčně. V březnu
jsme začali velikonočními
kraslicemi, v dubnu jsme
instalovali čarodějnice a následně jsme se přes quilling,
dětské čepičky, tašky, vějíře,
náušnice, různé metody výro-

by vánočních ozdob patchwork dostali až k fleurogami,
tedy květinám skládaným
z papíru. Většinu technik pak
můžete najít i v časopisech
a knihách z naší nabídky,
takže pokud byste se něčím
inspirovali, můžete si zde najít
i návody na tvorbu.
U většiny výrobků uvádíme jména autorů, někteří si
však přáli zůstat v anonymitě.
V případě zájmu vás však
s nimi můžeme zkontaktovat,

navíc většina z nich knihovnu
pravidelně navštěvuje a navzájem si vyměňují zkušenosti s různými technikami
ručních prací. S některými
autory je též možné domluvit
se na případné koupi vybraných výrobků.
Přijďte se k nám podívat
a inspirovat i vy ostatní. Rádi
vás uvidíme.
Jitka Kovářová
MěK Klatovy
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NO NAME v Klatovech!!!
Na 9. května připadá DEN
EVROPY. Je to datum, které
se považuje za rozhodující
moment při vzniku sjednocené Evropy. První myšlenky
byly prezentovány francouzským ministrem zahraničí
Robertem Schumanem –
– Schumanovy deklarace.
Den Evropy je příležitostí
k oslavám a akcím, jejichž
účelem je přiblížit práci
orgánů EU jejím obyvatelům.
Tato tradice se drží již od roku
1985.
Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze
/IKEP/ každoročně pořádá
oslavu tohoto dne v některém
českém městě. Letos si vybrali západočeské Klatovy, na

jejichž náměstí vyroste toho
dne veliké pódium s kulturním programem pro všechny
věkové kategorie.
Během celého odpoledne
bude probíhat komponovaný
multikulturní program na
hlavní scéně a na několika
vedlejších uličních scénách.
Návštěvníci akce se mohou
těšit například na známou
rock´n´rollovou skupinu The
Shower, která pochází přímo
z Klatov, dále na mladou
nadějnou kapelu CHAI
z Nýrska, nebo na pecku Aleš
Brichta Band, v jejímž čele
stojí charismatický zakladatel
skupiny Arakain. Vystoupí
také žáci Základní umělecké
školy Josefa Kličky Klatovy,

… a další.
Zlatým hřebem programu
bude vystoupení slovenské
hudební skupiny NO NAME,
která zahraje na hlavní scéně
na náměstí Míru od 19:00.
Máme za to, že je nutné
zjišťovat neustále zpětnou
vazbu a přibližovat občanům
práci Evropského parlamentu.
Proto bude připraveno i několik anketních otázek. Na základě odpovědí občanů chce
zjistit IKEP zájem veřejnosti
o otázky EU a případně co

nejvíce zajímá či naopak
chybí občanům Evropy k jejich plné informovanosti. Tuto
anketu pak v ulicích na třech
místech zajistí proškolené
hostesky.
V prostoru náměstí a jeho
okolí bude zajištěno občerstvení a informační stánky s doprovodným programem.
Oslava Dne Evropy bude
odstartována ve 13:00 a všichni návštěvníci jsou srdečně
zváni. Vstup na celou akci
bude ZDARMA.

KURZY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
aneb Jak zodpovědně hospodařit,
nezadlužit se a nenaletět podvodníkům
Seznámíte se napřiklad s tématy:
rodinný rozpočet, zodpovědné půjčování
(zadlužování), finanční produkty a pojištění (jejich
výhody a nevýhody), „podepsat můžeš - přečíst
musíš“ (smlouvy a doporučení při jejich uzavírání),
peníze v pracovně-právním vztahu (práva
a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele)
a s řadou dalších důležitých informací
Zvolte si vhodné termíny konání:
23. 4., 30. 4., 7. 5. a 14. 5. od 13.00 do 15.30 hod.
nebo od 16.00 do 18.30 hod.
Účast ZDARMA. Přihlášky či dotazy:
Úhlava, o. p. s., Ing. Václav Kohout
Kpt. Jaroše 94, Klatovy
tel.: 376 311 745
e-mail: kohout@uhlava.cz
Více na www.uhlava.cz

Začínáme už
23. dubna 2013
v Klatovech (Kpt. Jaroše 94)
Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník V. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Šafařík - msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
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Rozhodnutí Ústavního soudu…

Vážení Klatované,
v minulých týdnech
potvrdil Ústavní soud svým
rozhodnutím, že obce mají
právo na regulaci hazardu
na svém území. Z pohledu
místních samospráv je to
zcela zásadní rozhodnutí.
Až do této doby se mohly
totiž cítit tak trochu bezbrannými, ba nesvéprávnými. Dlouhodobě totiž na
jejich názory úředníci ministerstva financí v tomto
směru nebrali žádný ohled.
Nejinak tomu bylo i v případě našeho města. Jen pro
oživení paměti uvádím, že
se díky jejich rozhodnutí
počet povolených technických herních zařízení od
roku 2009 do roku 2011
zvýšil o 194 na celkem 276
terminálů. Vše přes negativní stanovisko vedení města podpořené zápornými
ohlasy vás, Klatovanů.
Jednoznačnou, z mého
pohledu naprosto logickou
reakcí pak byla zastupiteli

přijatá vyhláška o regulaci
hazardu na území města.
Díky ní jsme mohli neprodleně začít omezovat
klasické „bedny“, na loterijní terminály jsme však
i nadále byli krátcí. Byť
i jen omezení zkrácení platnosti ministerských licencí
z mnoha let na tři roky (nejpozději do 31. 12. 2014)
byl v dané chvíli úspěch.
Byli jsme však přesvědčeni, že i toto období máme
právo zkrátit. Výsledek
známe, Ústavní soud nám
dal za pravdu.
Co se bude dít nyní? Licence na provoz loterijních
terminálů musí zrušit ten,
kdo je vydal, tedy Ministerstvo financí. Vzhledem
k tomu, že se rozhodnutí
netýká jen Klatov, ale i jiných měst, jež také bojovala proti prudkému
nárůstu hazardu na svém
území, bude rušení povolení nějakou dobu trvat.
Doufám však, že ministerští úředníci budou při
ukončení platnosti alespoň
tak rychlí, jako při jejich
povolování.
Velmi často jsou zmiňovány též výpadky příjmové
strany rozpočtu obcí, které
hazard omezují. Ano, určitý
výpadek příjmů to znamená. Nechám však jen na
vašem posouzení, vážení
Klatované, zda příjmy z hazardu jsou schopny vyvážit
všechny jeho negativní dopady. Abychom ročně zís-

kali do městského rozpočtu
10 mil. Kč, je nutné, aby
lidé v hernách prosázeli cca
230 mil. Kč.
Zároveň považuji za
zcela nehorázné šíření informací o možné zodpovědnosti obcí za prohrané
soudní arbitráže. I zde je
plná zodpovědnost na
subjektu, který loterijní
terminály povolil. A to
město Klatovy, ani žádné
jiné, nebylo.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 25. 6. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 28. 5. 2013
Úterý 11. 6. 2013
Vybráno z obsahu:

Herny v Klatovech:
co bude dál?
strana 2
Zachráněná barokní socha
strana 6
Výzva k veřejné sbírce
strana 7

STRANA 2

KVĚTEN 2013

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Herny v Klatovech: co bude dál?
Dne 11. dubna t.r. rozhodl
Ústavní soud ve sporu města
Klatovy proti Ministerstvu
financí ČR, proti Poslanecké
sněmovně a proti Senátu Parlamentu ČR, že na základě naší
ústavní stížnosti se ruší část
loterijního zákona, která dosud
dávala ministerstvu financí
právo povolovat videoloterijní
terminály na území obce resp.
nerušit je, když byly v rozporu
s vyhláškou obce.
Každý to může vnímat jinak,
pro mě osobně tím vyvrcholilo
více než dvouleté úsilí o regulaci hazardu na území Klatov. Je
vyhráno – ale herny tu zatím
stále jsou. Mohou provozovatelé nebo ministerstvo ještě
vyklizení nějak blokovat?
Loterijní byznys chce jít dál
Jen jsem vyšel ze dveří
jednací síně Ústavního soudu,
kde byl nález veřejně vyhlášen,
zastavil mě kdosi z přítomného
publika (zástupce herního byznysu), že je to útok na svobodu
podnikání, že maříme investice
provozovatelů heren a že budou
podnikat další kroky. V televizi
a rozhlasu ten den pak několikrát tyto otázky a pochybnosti
zazněly, aniž by byly kvalifikovaně vysvětleny. Je dobře jasně
na ně odpovědět.
Útok na svobodu podnikání?
Nařídí-li obchodní inspekce
prodejci stáhnout z trhu dětské
hračky, které nesplňují hygienické normy, je to omezení svobody podnikání? Může prodejce
zbraní obchodovat bez omezení? Nebo, abychom se drželi při
zemi, může prodejce či provozovatel zábavní pyrotechniky
s ní obchodovat a manipulovat
bez omezení? Samozřejmě, že
to je omezení – ale každý
byznys má svá omezení a platí,
že čím je rizikovější, tím jsou
přísnější. Proč by tedy regulace
hazardu měla být výjimkou, na
níž se omezení nevztahují?
Maříme investice provozovatelů a způsobujeme jim škodu?
Mezinárodními smlouvami,
a také obchodním zákoníkem, je
zaručena ochrana investic za-

foto ČTK

Poslední konzultace před příchodem ústavních soudců: vpravo Mgr. Ziegler z o.s. Brnění.
hraničního podnikatele v ČR. Za
ni odpovídá stát. Podle platného
zákona smí hazard provozovat
jen osoba tuzemská. Už z toho
důvodu označil Ústavní soud
tyto spekulace herní lobby za
liché. Město by odpovídalo jakémukoli podnikateli za škodu,
kterou by mu způsobilo svou
protiprávní činností. Je regulace
místního pořádku, která je svěřena obcím a kam patří hazard,
protiprávní? Zákon, Ústava
i ústavní soud říkají, že ne.
Zmařili jsme legitimní očekávání provozovatelů na zisk?
Loterijní zákon má ustanovení, které říká, že každý provozovatel musí počítat s tím, že
jeho povolení provozovat hrací
přístroje bude zrušeno, nastanou-li okolnosti, které takovému povolení brání. Mezi tyto
okolnosti typicky patří vyhláška
města, regulující hazard. Žádný
provozovatel, pokud si přečte
zákon, tedy nemůže očekávat,
že jeho zisky budou časově
neomezené.
Budou podnikat ilegálně?
Každá regulace vyvolává
snahu po jejím obejití. Nelze
vyloučit, že ojediněle se někdo
pokusí o ilegální provoz, avšak

město má dostatečné nástroje
k zásahu: městskou policii, živnostenský odbor, přestupkový
útvar. Navíc ilegální provozovatel musí počítat, v krajním případě, i s trestním řízením.
Není důvod k obavám, přesto
však nás mohou ještě čekat
komplikace
Je totiž otázka, jak bude ministerstvo financí na průlomový
nález ústavního soudu reagovat.
Zatím nám (ještě před 11. dubnem) zamítlo všechny naše
žádosti o zrušení jednotlivých
herních povolení. Podali jsme
rozklad (odvolání) přímo k ministrovi, ten dosud nerozhodl.
Protože však hned po vyhlášení
nálezu ústavního soudu prohlásil, že každý politik musí nález
ústavního soudu respektovat,
snažím se uvěřit tomu, že za nové situace nám vyhoví a všechna povolení zruší. Ponechá-li je
v platnosti, jsou připravené
kroky, jak věc dotáhnout do
úplného vyklizení heren.
Široká spolupráce v boji proti
hazardu
Od listopadu roku 2010 jsem
se snažil postup proti hernám
založit na široké spolupráci
mnoha subjektů. Rád bych za to

všem poděkoval: v odborném
kontaktu jsme byli s Ministerstvem vnitra, mimořádnou pomoc poskytli odborníci z Kanceláře veřejného ochránce práv,
neocenitelným spojencem se
nám stalo občanské sdružení
Brnění z Brna. Mnohé zkušenosti jsme získali od dalších
obcí a měst – Židlochovic,
Chrastavy, Františkových Lázní,
Frenštátu. V našem úřadu to
byla zejména právnička Mgr.
Sejpková, která obětavě zpracovávala řadu podkladů, finanční
odbor a samozřejmě městská
policie, která stojí v první linii
při leckdy nepříjemných kontaktech s některými provozovateli. Jako vedení jsme postupovali od počátku jednotně, za
naprosté podpory rady města
a zastupitelstva města, bez nichž
by Klatovy nemohly nikdy
tohoto úspěchu dosáhnout.
Výsledkem spojeného úsilí
je, že každá obec v ČR má nyní
regulaci hazardu jen ve svých
rukou a je jen na místních samosprávách, jak budou na svých
územích postupovat.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Barokní jezuitské Klatovy 2013

Sobotní konference v knihovně.
Vážení čtenáři,
o posledním dubnovém víkendu se v Klatovech v městské knihovně, jezuitském
kostele a katakombách, ale
také na zámku v Chanovicích
a v Hrádku u Sušice uskutečnil již sedmý ročník projektu
Barokní jezuitské Klatovy.
Centrem programu byla
historická konference. Letošní
rok byl však čímsi výjimečný.
Byl věnován dvěma osobnostem, které nesporně patří do
našeho kraje – sv. Janu Nepomuckému, od jehož úmrtí
letos uplynulo 620 let a jezuitovi Albertu Chanovskému,
který zemřel v Klatovech 16.
5. 1643, tedy před 370 lety.
Renomovaní historici v čele
s profesory Petrem Čornejem,
Vítem Vlnasem a Marie
Elisabeth Ducreux (výborně
česky hovořící Francouzka)

Disputace husity s jezuitou.

posluchače provedli nejen
dramatickými okamžiky životů (nejen) těchto dvou mužů.
Okolnosti a souvislosti jsou to
nejzajímavější, co může inspirovat i naše životy. A právě
o nich hovořili Martin Svatoš,
Ivana Čornejová a Petr Havlíček. Výborně obsazená historická konference udržela
zájem četných posluchačů do
odpoledne. Naše poděkování
patří přednášejícím. Rád tlumočím poděkování jejich –
posluchačům: „Tak vnímavé,
připravené a zaujaté publikum
se málokdy a málokde sejde.
Je radostí pro ně přednášet“
shodli se historici na společném večeru.
K programu patří vždy i liturgické slavnosti. Letos tedy
requiem, které sloužil plzeňský biskup Mons. František
Radkovský společně s novým
jezuitským provinciálem Jo-

Kaple sv. Bartoloměje Svéradice.

foto: Bohdan Pantoflíček

sefem Stuchlým. Hudební
doprovod zajistilo skvělé Kolegium pro duchovní hudbu
dílem od Michaela Haydna.
Spojení vážného slova, působivé hudby i symbolická gesta
– pan farář Jaroslav Hůlle
věnoval krásnou kytici na náhrobní kámen v lodi kostela,
slavnostní průvod – to vše
z requiem udělalo slavnost
téměř barokní.
Význam měly i přednášky
v Chanovicích a v Hrádku
u Sušice. Nedaleko Chanovic,
ve Svéradicích se Albert Chanovský narodil, na Klatovsku,
Prácheňsku, Nepomucku pak
působil. Poděkování patří obci
Chanovice, Hrádek a zámku
Hrádek u Sušice.
Pomyslným „bonbónkem“
byly dvě akce uskutečněné
přímo v katakombách: disputace mezi husitou a jezuitou
v podání manželů Čornejo-

3x foto: Karel Nováček

vých a představení herce Miroslava Částka inspirované
knihou středověkého mystika
Tomáše Kempenského Následování Krista.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci celé
akce, výslovně pak Městské
knihovně Klatovy a Správě
nemovitostí Klatovy v čele
s ředitelkami Zdeňkou Buršíkovou a Jiřinou Adámkovou
za výtečnou spolupráci na
celém projektu, panu Karlu
Mrázovi za moderování konference, Kolegiu pro duchovní
hudbu a samozřejmě partnerům projektu – místní římskokatolické farnosti, českým
jezuitům a městu Klatovy.

Requiem v klatovském kostele.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
a předseda sdružení
Klatovské katakomby
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Ošetření památného stromu „Javor
u klatovské pošty“ v rámci projektu
Zdravé stromy pro zítřek
Dřeviny rostoucí mimo les jsou
chráněny před poškozováním a ničením zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. Péče
o dřeviny je povinností vlastníků.
Zejména staré stromy mají vysokou estetickou, společenskou i historickou hodnotu, z tohoto důvodu
je žádoucí přenechat ošetřování
stromů zkušeným arboristům.
Neodborné zásahy mohou strom
nezvratně poškodit, snížit jeho
provozní bezpečnost a zkrátit jeho
život.
Významný strom, který vyžaduje ošetření, mohou obce, školy,
občanská sdružení a další organizace přihlásit do projektu Zdravé
stromy pro zítřek, který organizuje
Nadace Partnerství se sídlem
v Brně, Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, o.s. a Mendelova univerzita v Brně. Všechny

zúčastněné stromy díky podpoře
Mendelovy univerzity v Brně získají zdarma hodnocení zdravotního
stavu a doporučení pro další
postup. Vybrané stromy následně
bezplatně ošetří profesionálové
s mezinárodním certifikátem
European Tree Worker (Evropský
arborista). Cílem projektu Zdravé
stromy pro zítřek je podpora
kvalitního odborného ošetřování
stromů.
Město Klatovy požádalo v loňském roce Nadaci Partnerství
o bezplatné ošetření památného
stromu „Javor u klatovské pošty“.
Javor stříbrný, rostoucí u kulturního domu Družba, byl v r. 1978 vyhlášen za památný strom, neboť se
jedná o dendrologicky cenný taxon
a v daném území o významnou
krajinnou dominantu. Památné
stromy je zakázáno poškozovat,
ničit a rušit v přirozeném vývoji,

jejich ošetřování se provádí se
souhlasem orgánu ochrany přírody.
Na základě posouzení stavu
přihlášeného stromu odborníky
z Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně byl
památný strom „Javor u klatovské
pošty“ vybrán k bezplatnému
ošetření. Cílem ošetření je zlepšení
zdravotního stavu, prodloužení
životnosti a zajištění bezpečnosti
stromu pro své okolí.
Ošetření památného stromu se
uskuteční ve středu 12. 6. 2013.

Pro zájemce z řad veřejnosti bude
od 9:00 hod v prostoru před
restaurací kulturního domu Družba
připravena cca 30 min. prezentace
o způsobu a smyslu ošetřování
dřevin a o práci arboristů spojená
s ukázkou speciální výbavy
arboristů.

Mgr. Pavlína Brandtová
Odbor životního prostředí
MěÚ Klatovy

Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství a Společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. s podporou Mendelovy univerzity v Brně.
Provede jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.
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Komunikace v měsíci květnu 2013
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
I/27 Klatovy, most ev. č. 27-094 (u čerpacích stanic) – investor ŘSD ČR
Plzeň – přestavba celého mostu nad silnicemi i železniční tratí.
Stavba bude realizována za úplné výluky silničního i pěšího provozu na
mostě, a dále za úplné výluky silničního provozu na podjezdné větvi
silnice III/11766 a na zpevněné místní komunikaci. Zároveň bude
omezen provoz na železniční trati pod mostem (snížení rychlosti vlaků,
krátkodobé výluky pro určité stavební práce a činnosti). Linková autobusová doprava bude vedena též po objízdných trasách. Autobusová
zastávka pro linkovou dopravu Plzeňská, u nemocnice bude bez
náhrady zrušena.
Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Ve směru z Klatov na
Plzeň bude využita silnice na Točník, obousměrně bude využita propojovací komunikace Pod Borem. Termín realizace akce od 2. 4. do 30. 9.
I/27 ČERVENÉ POŘÍČÍ, most ev. č. 27-084 - investor ŘSD ČR Plzeň rekonstrukce mostního objektu ev. č. 27 – 084 na silnici I/27 přes železniční
trať Plzeň – Klatovy – Železná Ruda (traťový úsek Přeštice – Švihov) u obce
Červené Poříčí.
Veškeré práce se provádí za provozu na mostě s omezením na kyvadlový jednosměrný provoz řízený světelnou signalizací s dynamickým
řízením, která umožní DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ PROVOZU v návaznosti na tvorbu front vozidel. Zároveň je omezen provoz na železniční
trati pod mostem (snížení rychlosti jízdy vlaků, krátkodobé výluky pro
určité stavební práce a činnosti). Termín realizace akce od 2. 4. do 30. 9.
Oprava povrchu vozovky v části ulice V Řekách – investor akce LIDL
ČR v.o.s. - výsprava povrchu vozovky včetně podkladních vrstev v úseku od
okružní křižovatky cca 50 m za vjezd do Lidlu a KD.
Práce se provádí za úplné uzavírky ve dvou etapách. Objízdné trasy
vedou ul. Domažlická, Tyršova, Vrbova.
I. etapa – úsek od okr. křiž. do poloviny křiž. s vjezdem na parkoviště u
Lidlu a KD – od 24. 4. do 7. 5. 2013.
II. etapa – úsek od poloviny křiž. s vjezdem na parkoviště u Lidlu a KD
směrem k Dragounské ul. v délce cca 50 m – od 9. 5. do 22. 5. 2013.

Autobusová zastávka Procházkova ulice – výstavba nové autobusové
zastávky v jízdním pruhu místní komunikace, nástupiště a navazující části
chodníku. Zastávkový pruh bude vyznačen na vozovce.
Práce se provádí za provozu s omezením jednoho jízdního pruhu.
Termín realizace akce od 2. 4. do 10. 5. 2013.
Chodník Dobrovského ulice – oprava povrchu chodníku po pravé straně
ve směru k letnímu kinu včetně položení telekomunikačních sítí.
Práce se budou provádět postupně za částečné uzavírky chodníku.
Přístup k přilehlým nemovitostem bude zabezpečen.
Termín realizace akce od 13.5. do 7.6.2013.
Vnitroblok domů čp. 332, 333 Tyršova ulice – úprava povrchu přístupové
komunikace k domům, včetně odvodnění komunikace, vodovodních a
plynovodních přípojek.
Práce se budou provádět za úplné uzavírky komunikace, přístup ke
vchodům bude zabezpečen.
Rekonstrukce vodovodních a plynovodních přípojek – investor město a
RWE – od 20. 5. do 31. 5. 2013.
Oprava povrchu komunikací – od 3. 6. do 4. 7. 2013.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
provádí průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a komunikací.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Informace pro podnikatele provozující
silniční motorovou dopravu
– novela zákona o silniční dopravě
!!! termín do 31. 5. 2013 !!!

Ulice V Řekách.

foto: Rudolf Lang

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici U Zastávky – rekonstrukce
plynovodu, vodovodu, oprava povrchu vozovky a chodníků.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 2. 4. do 10. 5. 2013.
Rekonstrukce vodovodu – investor město Klatovy – od 13. 5. do 31. 5.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 27. 5. do 28. 6.
Veškeré práce se provádí za uzavírky komunikací po jednotlivých
úsecích. Přístup do sousedních nemovitostí je umožněn.
Rekonstrukce inženýrských sítí v Dragounské ulici – rekonstrukce
kanalizace, plynovodu, oprava povrchu vozovky a chodníků v úseku mezi
ulicemi U Zastávky – Šumavská.
Odfrézování krytu vozovky – investor město Klatovy – od 29. 4. do 30. 4.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 2. 5. do 30. 6. 2013.
Rekonstrukce kanalizace – investor město Klatovy – od 13. 5. do 12. 7.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 1. 7. do 23. 8.
Veškeré práce se provádí za uzavírky komunikací po jednotlivých
úsecích. Přístup do sousedních nemovitostí je umožněn.

Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým
se novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů. Zákon zároveň v mnoha svých ustanoveních
odkazuje na nařízení Evropského Parlamentu a Rady
č. 1071/2009, které je bezprostředně právně závazné.
Nový zákon přináší poměrně velké množství změn v oblasti
pro-vozování silniční dopravy. Nově definuje pojem velká a malá
vozidla. Stanoví nový název koncese pro provozování silniční
dopravy, definuje nové podmínky pro provozování silniční
dopravy velkými vozidly a to: usazení, dobrá pověst, finanční
způsobilost a odborná způsobilost. Klade zvýšené nároky na
osobu odpovědného zástupce.
Z přechodných ustanovení je vhodné zmínit, že podnikatelé
v silniční dopravě provozované velkými vozidly jsou povinni
ve lhůtě 1 roku od nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. 6. 2013)
požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání, na jejímž základě se uvede do souladu rozsah podnikání
podle příslušných ustanovení zákona. K žádosti o změnu rozsahu
předmětu podnikání je nutno doložit všechny potřebné doklady
dle živnostenského zákona a zákona o silniční dopravě.
Bližší informace o novele zákona je možné získat na
http://www.kr-plzensky.cz v odkazu Doprava/Dopravci a na
Živnostenském odboru Městského úřadu Klatovy.

Ing. Miluše Lejsková, vedoucí živnostenského odboru
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Zachráněná barokní socha bude
slavnostně odhalena

Projekt spolupráce s názvem „Oživme společně
památky a pověsti z míst
tajemných i kouzelných“, ve
kterém jsou zapojeny tři místní akční skupiny: MAS Pošumaví, z.s.p.o., MAS Aktivios,
o.s., a MAS sv. Jana z Nepomuku, o.s., jde do finále
Město Klatovy je členem
MAS Pošumaví, z.s.p.o.
Projekt je tvořen na území
všech tří MAS třemi částmi vydáním publikace a zvukového CD s vybranými pověstmi (vyjde do léta), divadelním
ztvárněním některých pověstí
a opravou jedné sochy. Tři
pověsti z Klatovska namluvil
herec Otakar Brousek starší.
Jedna z nich je přímo
z Klatov. Sbírka 20 pověstí
z Pošumaví s ilustracemi studentů doc. akademického malíře Josefa Mištery z Ústavu
umění a designu Západočeské
univerzity v Plzni. V loňském
roce bylo ochotníkům zadáno
nacvičení tří divadelních her,
které představí vybrané pověsti z území spolupracujících
místních akčních skupin.
A kdo a co zpracovává a nacvičuje? Jedná se o tyto soubory a hry: Ochotníci z Lužan
- Čert a Káča, loutkové
divadlo - O hadech se zlatými
korunkami a divadelní spolek
RYNEK pod vedením Vladi-

míra Kábrta připravuje průřez
z několika pověstí z území
MAS Pošumaví. Poslední dvě
hry uvidíte v upravené zřícenině kostela sv. Anny na
Hůrce v sobotu 22. června.
Nad rámec projektu se
koná ještě několik doprovodných akcí - literární soutěž
pro 2. stupeň základních škol
s názvem „Babičko, povídej,
aneb co mi vyprávěli prarodiče“ či putovní výstava ilustrací k jednotlivým pověstem,
která bude k vidění na podzim
i v klatovské knihovně. O tom
Vás budeme informovat zase
někdy příště.

Socha z našeho území,
barokní socha sv. Jana Nepomuckého z Klatov z první
poloviny 18. století, byla již
zrestaurována akademickým
sochařem a restaurátorem

Bořivojem Rakem z Mostu.
Pískovcová socha světce byla
silně poškozená a rozlomená
na dva kusy. Bořivoj Rak je
spojil a na základě výsledků
laboratorní analýzy obnovil
původní polychromii schovanou pod vrstvou druhotných
nátěrů. Klatovská firma
ŠTUKO ARS s.r.o. vytvořila
pro sochu podstavec a instalovala ji před několika dny
do barokní niky v průjezdu
jezuitské koleje vedle Černé
věže. Sochu do projektu vložilo ve spolupráci s Římskokatolickou farností Klatovy
občanské sdružení Klub přátel
Klatovska (rovněž člen MAS
Pošumaví). Před několika lety
do vedlejší niky klub instaloval už barokní sochu sv.
Václava, kterou jeho členové
rovněž zachránili.
Dovolte mi tedy, abych
Vás touto cestou pozval na
slavnostní odhalení sochy,
které se uskuteční ve čtvrtek
16. května od 17 hodin
u niky se sochou. Na programu je vystoupení chrámového sboru. Sochu na závěr
požehná klatovský farář. Od
18 hodin bude při této
příležitosti sloužena v arciděkanském kostele mše.

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého v nice průjezdu bývalé
jezuitské koleje v Klatovech.

Bc. Martin Kříž
člen rady města
a místopředseda MAS
Pošumaví, z.s.p.o.
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VÝZVA K VEŘEJNÉ SBÍRCE
Turistické a cestovní odvětví patří mezi pět celosvětově nejvýnosnějších sektorů
lidské činnosti a přibližně pro
polovinu zemí světa se jedná
o stěžejní příjem. V našich
českých podmínkách se snažíme o lepší evropský standard,
ale mnohdy nedokážeme
„prodat“ co jinde nemají, byť
se jedná o zdánlivě běžné
věci. Proto je dobré podporovat jakoukoliv aktivitu a iniciativu v této oblasti, která
chce zlepšit stávající stav.
V Klatovech máme, kromě
jiného, tři objekty, které v českém (i v evropském) prostředí
jsou výjimečné. Jsou to Katakomby, Černá věž a barokní
lékárna. Její prostor není
velký, ale díky své vnitřní
ucelenosti patří mezi několik
málo podobných na světě.
Lékárna se od roku 1740 nazývá „U Bílého jednorožce“,
ale tento artefakt, znázorňující
domovní znamení zde již
skoro sto let není. Jistě si
položíte otázku, proč již dříve
nedal někdo vše do pořádku.
Na to je těžká odpověď,
jelikož předcházející generace
řešily jiné problémy. V loňském roce vyvinulo občanské
sdružení „Přátelé české historie“ iniciativu a společně
s Galerii Klatovy/Klenová

a Vlastivědným muzeem Dr.
Hostaše vytvořily projekt
„Obnova portálu barokní
lékárny U Bílého jednorožce
do původního stavu“.
Součástí tohoto projektu
byla občanským sdružením
vyhlášena veřejná sbírka,
která bude společně s projektem veřejnosti přiblížena v sobotu 11. května na hlavním
náměstí v rámci 7. ročníku
„Zahájení turistické sezóny“.
Cílem snahy bude prezentovat
tuto veřejnou sbírku jako
myšlenku společné záchrany

vzácné památky, kvůli které
do Klatov přijíždějí turisté
z celého světa a budou-li zde
následně spokojeni, nechají tu
určitě „nějaký peníz“...
Občanské sdružení „Přátelé české historie“, jako
iniciátor veřejné sbírky, chce
touto výzvou požádat širokou
veřejnost, instituce a různé
subjekty o jakoukoliv finanční
podporu, kterou lze poukázat
na číslo účtu:
27 57 85 43 49 / 0800
Tato naše klatovská veřejná sbírka soutěží v republiko-

vé akci veřejných sbírek pod
pořadovým číslem 69, kterou
najdete na republikovém portálu „PROPAMÁTKY“, kde
každý občan může dát hlas
jedné ze 109. veřejných sbírek
v České republice. Buďme
patrioti a dejme svůj hlas té
naší klatovské.
Za celé občanské sdružení
děkuje
Ivan Rubáš
Občanské sdružení
„Přátelé české historie“

Vizualizace projektu „Obnovení portálu barokní lékárny U Bílého jednorožce“
v Klatovech, společného návrhu Galerie Klatovy/Klenová, Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše a občanského sdružení Přátelé české historie.

V Klatovech a okolí byly vyznačeny nové úseky cyklotras
Za finanční podpory
Plzeňského kraje ve výši
80 000 Kč byl v dubnu
letošního roku dokončen
projekt „Značení cyklotras
v okolí Klatov“.
Projekt značení cyklotras
č. 2076 (úsek Kal – Tajanov –
– Klatovy, lázně – průmyslová
zóna Pod Borem – Štěpánovice – Točník – Ostřetice –
– Bolešiny), č. 2076 A
(Chaloupky – Makalovy)
a č. 2081 (úsek Ostřetice –
– Chaloupky – Čertovka –
– Klatovy, Plánická ul. – Za
Čedíkem – městský park) byl

vypracován za účelem dokončení sítě cyklotras v okolí
města Klatovy a jeho integrovaných obcí a obcí Ostřetice
a Bolešiny v návaznosti na
dokončené nové úseky cyklotras a cyklostezek na území
města (cyklotrasa podél severozápadního obchvatu Klatov,
cyklostezka podél místní
komunikace Za Čedíkem), již
v terénu vyznačené trasy,
i s ohledem na plánované
vedení nové cyklotrasy ve
směru z Klatov na Bolešiny.
Současně bylo provedeno
doplnění dopravního značení

na stávajících cyklotrasách
č. 38, 305, 2052 a 2080
v místech, kde dochází k jejich křížení a to v celkové
délce 24 km.
Značení cyklotras bylo
provedeno v souladu s metodikou Klubu českých turistů
a v souladu s požadavky
Centra dopravního výzkumu
a Ministerstva dopravy a spojů ČR a v souladu s platnou
právní úpravou.
Právě dokončený projekt
umožní cyklistům bezpečnou
jízdu na kole mimo frekventované a nebezpečné silnice

ve městě a okolí, zvýšení
jejich bezpečnosti, prožitku
a komfortu z jízdy na kole.
Nové trasy jistě osloví
větší spektrum cyklistů a zavedou je na nová místa. Nově
vybudované úseky cyklotras
a cyklostezek osloví svojí
nenáročností a bezpečností
také in-line bruslaře a rekreační cykloturisty, plně uspokojí
jejich přání a potřeby.
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Probíhající investiční
akce města, zajišťované
odborem rozvoje města
V termínu od 13. 5. - 31. 7. 2013 se bude realizovat akce:
„Klatovy, Sportovní, Dragounská ul. a ul. U Zastávky rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. V návaznosti na
probíhající výměnu plynovodu bude provedena výměna
stávajícího vodovodu v délce 137 m a kanalizace v délce 311
m. V rámci výměny vodovodního řadu a kanalizace dojde též
k průběžnému přepojení nebo výměně stávajících domovních
přípojek. Cílem akce je výměna vodovodu a kanalizace, kterou
je nutno realizovat před plánovanou obnovou povrchu místní
komunikace. Dodavatelem akce je firma Transmix beton spol.
s r.o. Klatovy a celkové náklady na stavbu činí 2 792 832 Kč
včetně DPH. Stavba proběhne za uzavírky komunikací v ul.
U Zastávky, ul. Dragounská a ul. Sportovní.
Kontaktní osoba města: Pavel Vlček tel.: 376 347 284.
Oprava krovu a obnova střešního pláště čp. 139/I.
Krameriova ulice, Klatovy – akce se bude realizovat
v termínu 1. 7. – 31. 8. 2013, dodavatelem stavby je firma
ALFASTAV Sobětice s.r.o., celkové náklady činí 1 190 755 Kč
včetně DPH. Objekt je kulturní památkou. Jedná se o výměnu
stávající krytiny včetně opravy krovu, klempířských prvků
a hromosvodu.
Kontaktní osoba města: Eva Slabá, tel.: 376 347 237
Hydrogeologické průzkumné vrty k.ú. Sobětice – akce se
bude realizovat v termínu 15. 6. – 15. 9. 2013, dodavatelem je
firma Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice
s.r.o., celkové náklady činí 590 601 Kč včetně DPH.
Průzkumné vrty se provádí za účelem ověření kvality a kvantity
zdroje podzemních vody pro potřeby obyvatel města Klatov.
Kontaktní osoba města: Eva Slabá, tel.: 376 347 237.
Centrum odpadového hospodářství – oplocení - dokončení,
ulice Dr. Sedláka, Klatovy – akce se bude realizovat v termínu
od 1. 5. - 30. 5. 2013. Dodavatelem akce je firma Pácl s.r.o.
Klatovy, celkové náklady činí 414 040 Kč včetně DPH.
Kontaktní osoba města: Eva Slabá, tel.: 376 347 237.
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Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu inform uje:
Provoz mateřských škol a školních družin při ZŠ
zřizovaných městem Klatovy v době hlavních prázdnin
Školní rok 2012/2013 bude ukončen
v pátek dne 28. června 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat
od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Na základě předchozích jednání s příslušnými řediteli MŠ
a ZŠ zřizovaných městem Klatovy tímto sdělujeme všem
rodičům, že pro umístění jejich dětí a žáků v době
hlavních prázdnin jsou otevřena tato zařízení:
školní družiny (provoz 7.30 – 16.00):
1. 7. – 31. 7. 2013

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

1. 8. – 30. 8. 2013

ZŠ Klatovy, Plánická 194

pracoviště Mateřské školy Klatovy, Studentská 601
(provoz 7.00 – 16.00):
1. 7. – 26. 8. 2013 MŠ Národních mučedníků
MŠ Koldinova
MŠ Podhůrecká
od 29. 8. 2013 budou v přípravném týdnu v MŠ otevřena
všechna pracoviště.
V případě zájmu o umístění dětí a žáků do MŠ a školních
družin je možné již nyní na jednotlivých školách vyplnit
přihlášku a zaplatit příslušné poplatky za stravování a
školné.
V případě naléhavé potřeby je možné se přihlásit i během
prázdnin v zařízeních, která mají provoz, vždy do středy
předcházející týdnu nástupu od 8:00 do 12:00 hod.
Bližší informace obdržíte na MŠ a ZŠ, internetových
stránkách jednotlivých škol a odboru školství, kultury a
cestovního ruchu MěÚ v Klatovech.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru ŠKCR MěÚ Klatovy

Nechodí vám zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?

Centrum odpadového hospodářství.

foto: Rudolf Lang

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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Poděkování

Představy o tom, že dokážeme vyzrát nad rozmary přírody,
se ukázaly v uplynulých dnech
zcela lichými. Není to poprvé ba naopak. Byť ne s katastrofál-

ními důsledky. Ale i tak velká
voda citelně zasáhla do běžného života našich spoluobčanů,
zejména pak v městských částech Luby, Vícenice, Tajanov
a Kal. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kdo se snažili
nehledě na denní či noční dobu
předejít řádění vodního živlu
a zmírnit jeho následky. Nemohu vyjmenovat všechny bez
rizika, abych na někoho nezapomněl. Obrovský kus práce
odvedli profesionální hasiči,
pracovníci technických služeb,
Šumavských vodáren, strážníci
městské policie i členové povodňových komisí. Nebýt však
dobrovolných hasičů, dosáhly
by škody výrazně vyšších roz-

foto: Hasiči Klatovy

měrů. Právě jim, kteří nezištně
po dlouhé hodiny pomáhali
povodní ohroženým a zasaženým, patří krom díku i naše
uznání.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Pokora, síla, naděje…
jsou slova, která dle mého
soudu plně vypovídají o osudech
mnoha lidí, se kterými jsem se
v posledních dnech setkal. Byla
to na první pohled setkání velmi
rozdílná. Různá místa, různí lidé,
jejichž životní příběhy od sebe
oddělují desítky let.
„Jáchymovské peklo“ – výstižnější název pro vzpomínkový
akt, jenž se odehrává v srdci
Krušných hor, vymyslet snad ani
nejde. Do lázeňského města Jáchymov, proslulého svými léčebnými procedurami založenými na
účincích radioaktivních rud,
jimiž je zem v okolí nesmírně
bohatá, byly v padesátých letech
minulého století přiváženy zástupy nespravedlivě odsouzených
obětí komunistických represí.
Místo lázeňského pobytu je čekalo kruté zacházení dozorců a nelidské pracovní podmínky při
těžbě uranové rudy pro potřeby
sovětského zbrojního průmyslu.
Stovky muklů útrapy nepřežily,
tisíce z nich pak po celý další
život trpěly a dodnes trpí těžkými
zdravotními potížemi. Rok od

roku se dříve početná muklovská
rodina tenčí. Ti, co jim jejich
zdraví jen trochu dovolí, přijíždějí opět. Nejen vzpomínat, ale
především připomínat a varovat.
Mají na to plné právo. Ani obrovské příkoří je nezlomilo. Jejich
oči jsou plné víry v to, že časy
jáchymovského pekla se už
nevrátí. Zároveň v nich lze číst
i odhodlání bojovat do posledního dechu za to, co jim
dopřáno nebylo. Za právo na
svobodný život.
Lidské osudy dokáže od
základu změnit nejen nenávist
a zloba druhých, ale též osudová
lékařská zpráva, která nás bolestně zasáhne jako blesk z čistého
nebe a ve vteřině obrátí naše životy naruby. Veškeré neodkladné
plány a velká předsevzetí se
v mžiku stávají nicotnými. Nade
vše vystupuje touha jediná, touha
po uzdravení. Vede k němu velmi
svízelná cesta plná pádů, radosti
z dílčích úspěchů a především
víry v toužebně očekávaná slova
„Jste v pořádku“. Všichni, kdo
touto životní zkouškou prochá-

zeli a prochází, určitě potřebují
také pevnou oporu svých blízkých a bezesporu i posilu a naději v podobě těch, kteří ji dokázali
zvládnout. Zejména proto si
velmi vážím práce všech, kteří se
podíleli na přípravě letošního již
2. ročníku Avon pochodu. Jeho
patronkami se staly paní Veronika Freimanová a zakladatelka
českých mamocenter MUDr.

Miroslava Skovajsová. Byla to
právě ona, kdo mnoha ženám,
které onemocněly zákeřnou chorobou, dokázala vrátit sílu, naději
a radost.
Obávám se, že občas na ta
tři úvodní slova lehkomyslně
zapomínáme…
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Klatovské dění
Chapadlo slaví
V těchto dnech oslavil klub Chapadlo 5 roků své existence.
Provozuje jej klatovská Charita, je v I. patře budovy, v níž jsou
katakomby, a denně se v něm scházejí děti školního věku
a mládež, z nichž mnozí by jinak běhali po ulici. Chapadlo
a jeho akce jsem navštívil již vícekrát, je v něm výborná
atmosféra, pracovníci Charity (p. Gruber, pí Tóthová a další) to
s mládeží umí. Návštěvníci mají k dispozici sportovní vybavení
vč. lezecké stěny, hudební aparaturu (oblíbenou činností děvčat
je zpěv do mikrofonu s playbackem), vládnou tam jasná
a dětmi respektovaná pravidla a přitom se tam nikdo necítí
sešněrovaný. Přeji Chapadlu (před 2 lety k němu přibyl Budík
na Rybníčkách pro menší děti) další roky nenahraditelné
činnosti!

Čištění Drnového potoka
Květnovou sobotu, právě týden před nástupem velké vody,
vyčistili klatovští dobrovolníci koryto Drnového potoka
v úseku městským parkem počínaje a objektem masokombinátu konče. Akci zorganizovaly paní Mgr. Jana Toušová
a Ivana Štruncová, první vedoucí vychovatelka internátu SZTŠ
v Klatovech, druhá vedoucí dobrovolnické organizace Totem
z Plzně. Dobrovolníci, rekrutující se především ze studentů
zdejší SZTŠ, jejich vychovatelé a pedagogové vytvořili

4 skupinky a postupovali po obou březích Drnového potoka
proti sobě. Díky dobré organizaci stačilo o něco více než 2
hodiny k projití a vyčištění potoční nivy ve městě. Technické
služby a Povodí Vltavy den před tím posekaly břehy
a následující den TSMK odvezly plastové pytle s odpadky,
které jsme skládali na břeh. Za městský úřad se zúčastnil
tajemník p. Miroslav Šafařík, za město místostarosta. Radostné
zjištění? Kromě výborné party to, že odpadků nebylo tak
mnoho. Přístup k čistotě se, zdá se, stále zlepšuje.
Netradiční koncert v netradiční den

Jak tu hudbu charakterizovat? Točí se okolo džezu, pracuje
s klasikou, je provázená poezií. Pojítkem je charakteristický
muzikantský švih vystupujících umělců, tahákem je džezová
improvizace, provozovaná muzikantskou elitou. Nebylo
jednoduché dát tak vytížené umělce dohromady, přesto se to
letos v Klatovech znovu podařilo: Vít Fiala, špičkový basista,
známý posluchačům třeba z kapely Evy Pilarové, jazzová
legenda na bicí Ivan Dominák a v Nezdicích na Šumavě skrytý
klavírista, džezmen, improvizátor a také pedagog a autor 11
publikací o klavíru a klavírní hře Jaroslav Pruner. Svorníkem je
Alfréd Strejček, známý recitátor, autor pořadů rozhlasových
i televizních. S nimi se představí několik žáků ze sušické
a klatovské ZUŠ, jedna žákyně dokonce usedne na chvíli ke
klavíru ke společné hře s mistry Fialou a Dominákem. Pořádá
město Klatovy ve slavnostním sálu radnice, v pondělí
17. června 2013 v 19:00, vstupné dobrovolné. Neváhejte.

Klatovy – Cham – Poligny
Pod názvem Společné cesty se v Klatovech v kostele sv.
Vavřince na Plánické ulici představí výtvarníci zdejší a jejich
kolegové z partnerských měst Cham a Poligny. Vernisáž se
koná 15. 6. 2013 v 15:00, výstava je součástí oslavy 20letého
výročí partnerské smlouvy měst Klatov a Cham.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Novinky v Klatovech

Vážení čtenáři Zpravodaje,
píšu tyto řádky ve chvíli,
kdy máme starosti o to, aby
voda nevyplavila Luby, Kal,
Tajanov a další místa patřící
do péče našeho města. Jsem
rád, že mohu dosvědčit, že to,
čemu se „odborně“ říká integrovaný záchranný systém, tu
skutečně funguje, že jsou předávány informace, že se
hasiči, pracovníci úřadu, povodňová komise, policisté ať
už městští nebo státní, prostě
všichni ti, kterých se „tato
situace“ týká, snaží, aby se
udělalo vše, co je potřebné.
V Technických službách se
naplňují dvoukomorové pytle
pískem, které mají pomoci
alespoň trochu omezit rozlévající se Úhlavu, Drnový či
Mochtínský potok tam, kde
bude třeba. V Kalu je připravena a místními dobrovol-

nými hasiči strážena nová
protipovodňová stěna (naplní
ji voda sama), profesionální
hasiči jsou nápomocni s pravdě profesionální péčí. Jsem
rád, že nikdo nefňuká a že
i lidé, které potkávám a kteří
jsou ohroženi, se ve své většině staví k nebezpečí s rozvahou a statečně. Jsem zvědavý,
zda si této „maličkosti“ všimne „tisk“, až bude povodně
hodnotit. Možná to není
s českou společností až tak
špatné, jak to někdy pohledem
našich novin vypadá …
Drobnost? 17. června bude
v areálu bývalého Taroka na
ulici dr. Sedláka otevřen nový
sběrný dvůr. Je první částí
nového centra odpadového
hospodářství, které tu město
Klatovy postupně hodlá vybudovat. Za necelých 17,5 mil.
Kč tu vznikly nové komunikace, manipulační plochy,
veřejné osvětlení, rozvody
silno i slaboproudu, elektropřípojka, dešťová i splašková
kanalizace, vrátnice, je opravena mostní váha, prodloužen
přístřešek rampy, opravena
vstupní brána a prostor je
oplocen. Hlavním dodavatelem stavebních prací byly
Silnice Nepomuk. Dalších 1,7
mil. Kč stál kolový nakladač
a necelých 900 tis. Kč pak
vybavení sběrného dvora –
celkem 25 kontejnerů na
různé druhy odpadů, sudy,

Vjezd do nového areálu z ulice Dr. Sedláka. foto: Rudolf Lang

Klatovské karafiáty.
kanystry, přístřešek na nebezpečné látky. Suma sumarum
20,3 mil. Kč výdajů, krytých
dotací ze státního fondu životního prostřední ve výši 14,8
mil. Kč. Starý sběrný dvůr na
parkovišti „pod hřbitovem“
tak bude nahrazen kapacitně
významnějším prostorem,
parkoviště bude uvolněno
svému původnímu účelu.
Doufám, že si klatovští občané brzy na nový sběrný dvůr
zvyknou a že jej začnou využívat ihned poté, co jej pan
starosta Salvetr slavnostně
otevře.
V druhé polovině června
bude otevřena, jistě též slavnostně, další stavba – rekonstrukce venkovního bazénu
v letních lázních – 1,6 m.
V souvislosti s plánovanou
přístavbou krytého bazénu
jsou navíc přemístěna hřiště
(volejbal, pétanque atd.),
opraveno dětské brouzdaliště,
basketbalové doskočiště a
rozvody vody. I zde se udělal
podstatný kus práce za přímé
účasti pracovníků Technických služeb. I když to nyní
vypadá, že léto snad ani nebude a celý areál letních lázní
je rozmočený nejen kvůli
dešti, ale i vodě, která se tlačí
od Úhlavy, věřím, že vše, co
se zde udělalo, bude nakonec
k radosti a užitku Klatovanů.
Zkontrolujeme to v červenci?
Možná jste se již dozvěděli, že je tomu letos právě 200

foto: MěÚ

let, co přišly do našeho města
„klatovské karafiáty.“ To je
významné výročí. Tehdy je
prý přinesl rytmistr Volšanský, který se vrátil z „napoleonských válek“. Postupem
času se staly klatovské karafiáty neodmyslitelnou součástí našeho města. Je krásné
a zároveň záslužné, že dodnes
zde působí spolek klatovských karafiátníků, který
udržuje vzácnou tradici jejich
pěstování. Úžasné 200leté
výročí můžeme navíc oslavit
novým druhem klatovského
karafiátu. Pojmenován bude
po Vojtěchu Chanovském, jezuitovi, který do Klatov v roce
1636 přivedl nejen jezuity, ale
i gymnázium. To se záhy stalo
centrem středoškolské vzdělanosti pro široký kraj a bylo
na počátku 18. st. největším
neakademickým gymnáziem
na území Čech, Moravy
a Slezska. Navštěvovalo jej
více než 300 studentů, dnes
bychom řekli v denním studiu.
Klatovská gymnaziální tradice je letos 377 let „mladá“ – je
málo měst v naší vlasti, která
se tak dlouhou tradicí mohou
pochlubit. Ale zpět ke karafiátům – slavnostního pojmenování a požehnání nového
karafiátu se přímo v klatovských katakombách u hrobu
Alberta Chanovského ujmou
plzeňský biskup Mons. František Radkovský a klatovský
starosta Rudolf Salvetr spolu
pokračování na straně 4

STRANA 4
dokončení ze strany 3

s „otcem“ nového karafiátu
Peterem Pošefkou. Stane se
tak 28. 6. v 17:00 a ihned po
slavnostním aktu budou katakomby až do 20:00 otevřeny
zdarma pro veřejnost – návštěvníci tu vedle sebe uvidí
nejen nový karafiát vystavený
v blízkosti ostatků Alberta
Chanovského, ale budou si
moci prohlédnout a získat
novou publikaci o historii klatovských karafiátů připravenou Iwanem Rubášem, ale
i pamětní medaili. Požehnání
novému karafiátu předcházela
„Zahradní slavnost“ k připomenutí výročí karafiátů - tu
připravili klatovští karafiátníci spolu s Přáteli české
historie a Vlastivědným muzeem dr. Hostaše 12. 6. v pro-
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storech zahrady klatovského
muzea. Při té příležitosti byla
Přáteli české historie odhalena
pamětní deska. Následovat
pak bude začátkem července
tradiční výstava karafiátů,
která je po staletí ozdobou
klatovské pouti. Mně nezbývá
než popřát klatovskému karafiátu vše nejlepší do dalších
sta let. Těm, kteří o něj pečují,
pak patří naše díky a uznání.
Všem, kteří tu jsou dnes
s námi, i všem, kteří tu již
nejsou. I jejich práce, láska,
píle a pevná vůle daly klatovskému karafiátu přežít těch
neuvěřitelných 200 let. Dámy
a pánové, díky Vám.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Nový sběrný dvůr v Klatovech

Město Klatovy vybudovalo v ul. Dr. Sedláka nový, moderní,
prostorný sběrný dvůr pro obyvatele města Klatov a jeho satelitních
obcí, jenž nahradí stávající starý, malý ve Hřbitovní ulici. Provoz
nového sběrného dvora započne 18. 6. 2013.
Provozní doba:
duben až říjen listopad až březen
pondělí až pátek
12-19 hod.
11-18 hod.
sobota
14-19 hod.
11-17 hod.
neděle
14-20 hod.
14-17 hod.
Provoz starého sběrného dvora ve Hřbitovní ul. bude ukončen
k 30. 6. 2013. Provozní hodiny budou do tohoto data stejné.

Komunikace v měsíci červnu 2013
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
I/27 Klatovy, most ev. č. 27-094 (u čerpacích stanic) – investor ŘSD ČR
Plzeň – přestavba celého mostu nad silnicemi i železniční tratí.
Stavba bude realizována za úplné výluky silničního i pěšího provozu na
mostě, a dále za úplné výluky silničního provozu na podjezdné větvi
silnice III/11766 a na zpevněné místní komunikaci. Zároveň je omezen
provoz na železniční trati pod mostem (snížení rychlosti vlaků,
krátkodobé výluky pro určité stavební práce a činnosti). Linková autobusová doprava je vedena též po objízdných trasách. Autobusová
zastávka pro linkovou dopravu Plzeňská, u nemocnice je bez náhrady
zrušena.
Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Ve směru z Klatov na
Plzeň je využita silnice na Točník, obousměrně je využita propojovací
komunikace Pod Borem. Termín realizace akce od 2. 4. do 30. 9. 2013
Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici U Zastávky – rekonstrukce
plynovodu, vodovodu, oprava povrchu vozovky a chodníků.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – ukončena
Rekonstrukce vodovodu – investor město Klatovy – ukončena
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 27. 5. do 28. 6.
Veškeré práce se provádí za uzavírky komunikací po jednotlivých
úsecích. Přístup do sousedních nemovitostí je umožněn.

Rekonstrukce inženýrských sítí v Dragounské ulici – rekonstrukce
kanalizace, plynovodu, oprava povrchu vozovky a chodníků v úseku mezi
ulicemi U Zastávky – Šumavská.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 2. 5. do 30. 6. 2013.
Rekonstrukce kanalizace – investor město Klatovy – od 13. 5. do 12. 7.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 1. 7. do 23. 8.
Veškeré práce se provádí za uzavírky komunikací po jednotlivých
úsecích. Přístup do sousedních nemovitostí je umožněn.
Chodník Dobrovského ulice – oprava povrchu chodníku po pravé straně
ve směru k letnímu kinu včetně položení telekomunikačních sítí.
Práce se budou provádět postupně za částečné uzavírky chodníku.
Přístup k přilehlým nemovitostem je zabezpečen.
Termín realizace akce od 13. 5. do 7. 6. 2013.
Vnitroblok domů čp. 332, 333 Tyršova ulice – úprava povrchu přístupové
komunikace k domům, včetně odvodnění komunikace, vodovodních
a plynovodních přípojek.
Práce se budou provádět za úplné uzavírky komunikace, přístup ke
vchodům bude zabezpečen.
Rekonstrukce vodovodních a plynovodních přípojek – investor město
a RWE – od 20. 5. do 31. 5. 2013.
Oprava povrchu komunikací – od 3. 6. do 4. 7. 2013.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
provádí průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků
na komunikacích.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Ulice U Zastávky.

foto: Rudolf Lang

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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2. Avon pochod v Klatovech
I přes nepříznivé počasí se
na letošní 2. Avon pochod
v Klatovech dne 1. 6. 2013
zaregistrovalo celkem 289
účastníků.
Naším cílem bylo zvýšit
informovanost o možnosti
prevence rakoviny prsu a následné péče žen, které již
touto nemocí onemocněly.
Akce byla pořádána
v rámci projektu Zdravé město za finanční podpory Plzeňského kraje a pod patronací
paní primářky MUDr. Mirky
Skovajsové – zakladatelky
Mamocenter v České republice a pana starosty Mgr. R.
Salvetra. Paní primářka s radostí konstatovala, že díky
prevenci a větší informovanosti nejen žen, ale i celé
společnosti, klesá počet úmrtí
na rakovinu prsu.
Čestným hostem byla paní
Veronika Freimanová – držitelka ceny Týtý 2012 v kategorii herečka, která s námi
prošla celou trasu z nám. Míru
až po Mercandinovy sady.
O svých službách onkologickým pacientům informoval
zástupce Mamocentra v Kla-

foto: Klatovský deník

Veronika Freimanová, MUDr. Miroslava Skovajsová,
Mgr. Rudolf Salvetr, Alena Pytlíčková, Marcela Španková.
tovech MUDr. M. Chroust,
paní I. Lenerová ze spolku
Beseda pro onkologicky
nemocné pacienty a i paní
Marcela Španková z organizace Mamma Help Plzeň.
V dopoledním programu
zahrála skupina Pilouni, následovaly malé mažoretky
z Mini Dolls, celé náměstí
roztančili manželé Germanovi
s ukázkou brazilské samby
a následovalo neméně žhavé
taneční vystoupení z muzikálu
„Mamma Mia“.

Účastníky pozdravila i PR
manažerka Avon Cosmetics
pro Českou a Slovenskou republiku, která ocenila odvahu
Klatov, s níž jsme se v loňském roce pustili do pořádaní
1. ročníku pochodu. Spustili
jsme tím lavinu podobných
akcí po celé republice, jež
jsou vítány, neboť čím více
žen se preventivně nechá
vyšetřit, tím větší šanci mají
na plné uzdravení.
Již v silném dešti pokračoval odpolední program

v Mercandinových sadech,
kde zatančily děti z klatovských škol, následovaly břišní
tanečnice ze skupiny Layla
a všechny návštěvníky překvapili ukázkou své činnosti
malí hasiči z Točníka. Závěr
sobotního odpoledne patřil
hudební skupině TENDR.
Bohužel, nepřízeň počasí
neumožnila využití lanového
centra a herních stanovišť
obětavě připravených ze strany DDM a Pionýrské skupiny
Tuláci.
Celým dnem nás provázel
Jirka Pelnář a mediálním partnerem bylo rádio FM Plus.
Velké poděkování patří
vám všem, kteří jste přišli
a podpořili naši akci jakýmkoliv způsobem a samozřejmě
dobrovolníkům, kteří obětavě
pomáhali jak při přípravě, tak
i při vlastním průběhu celého
dne.
Fotografie z celé akce si
můžete prohlédnout na webových stránkách Města Klatovy
ve složce fotogalerie.
MUDr. Miloš Chroust
zastupitel města

Krásný koncert amerického klavíristy
Na pódium klatovské radnice dne 27. 5. vešel sympatický osmnáctiletý mladík,
Mackenzie Melemed, zasedl
ke klavíru a začal hrát s takovým nasazením a elánem, že
jsem měl málem o nástroj
obavy. Tak zvučná, nikoli tvrdá forte a fortissima, střelhbité
skoky v největší rychlosti
spolu s dalšími druhy klavírní
techniky a neobyčejnou dynamickou šíří jsme ještě neslyšeli. Přitom vzácně poučená
muzikálnost dávala každé
skladbě umělecké posvěcení
a tak jsme poznali, že skromný a maximálně soustředěný
umělec se nepředvádí, ale
tvoří. Přísný kritik by mohl
výkonu vytknout příliš rychlá
tempa (Lutoslawski, Chopin

a v přídavcích Livet), způsob
interpretace Bacha, já však
tvrdím, že má-li provedení jakéhokoli díla jasný a působivý
tvar, je téměř vše dovoleno.

Dokazují to nahrávky stejné
skladby světoznámými zahraničními i našimi umělci např.
v interpretačních besedách se
světově proslulým klavíristou

prof. Ivanem Moravcem.
Po koncertu a krátkém
srdečném rozhovoru se mnou
a několika dalšími přáteli hrál
umělec ještě úryvky ze Smetanova klavírního tria G- moll.
Přinesl jsem mu příští den
Dusíkovy klavírní sonáty
a Smetanovu klavírní Útěchu
z cyklu Sny. Ani se mnou
nemluvil, vrhl se ke klavíru
a začal se prokousávat náročným partem. Také poučné
a charakteristické!
Klavírní hra je pro něj zřejmě vším a tak mu přeji, aby
toto zaujetí hrou ho neopustilo, neboť bude pramenem
životní sdělnosti jeho umění.
Jiří Hostýnek
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Terénní motorismus v lesích z pohledu práva
Zdaleka ne všechny způsoby trávení volného času v přírodě jsou společností bezvýhradně přijímány jako všeobecně
prospěšné. Kontroverzní fenomén poslední doby – terénní
motorismus provozovaný ve
volné krajině a v lesích – patří
rozhodně mezi činnosti, na
které se pohledy obyvatel
velice rozcházejí.
Ani Klatovsko nezůstalo
tohoto fenoménu ušetřeno.
Dlouhodobá péče vlastníků
lesů o lesní porosty často přichází vniveč díky nepochopení
jezdců, kteří nezřídka ignorují
závory a informační tabule
instalované na lesní cesty,

v horším případě projíždějí
přímo lesními porosty. Výsledkem aktivit offroadových motoristů v lesích bývá obvykle
narušený půdní kryt, poškozené
kořenové náběhy stromů, zničené sazenice na čerstvě osázených pasekách, opominout
nelze ani rušení zvířecích obyvatel lesa. Ač se legislativa vůči
tomuto jevu jasně vymezuje,
u mnoha offroadových nadšenců se objevuje překvapivě
pestrá paleta účelových výkladů souvisejících právních
předpisů.
Dozor nad dodržováním
lesního zákona vykonává lesní
stráž, která je oprávněna zto-

V pondělí 17. 6. 2013 bude v Kulturním domě v Klatovech, ve
výstavní síni Atrium, otevřena prodejní výstava pana Jiřího
Suchého. Tento známý divadelník, textař, básník, spisovatel,
skladatel, hudebník, grafik, výtvarník a sběratel se narodil 1. října
1931 v Plzni a až do roku 1936 žil v Klatovech.
Výstava s názvem „Kresleno jen tak pro radost“ představuje
tuto legendu divadla Semafor jako grafika a výtvarníka. Bude otevřena od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 a potrvá do 23. 8. 2013.
Pro pracovní vytížení pana Suchého neproběhne vernisáž, ale autor
přislíbil besedu, jejíž datum upřesníme v průběhu výstavy.
Radka Grösslová, výstavy a propagace KD Klatovy

ilustrační foto: infoklatovy.cz

tožnit osobu porušující lesní
zákon, ukládat a vybírat pokuty
za přestupky v blokovém
řízení, předvést policejnímu
orgánu osobu přistiženou při
přestupku, u níž nelze jinak
zjistit její totožnost a požadovat
pomoc a součinnost Policie ČR.
Terénní motocykly ani čtyřkolky do lesa samozřejmě nepatří. Jízdu a stání motorovými
vozidly v lese v rámci obecného užívání lesů výslovně
zakazuje ustanovení § 20 odst.
1 písm. g) lesního zákona (č.
289/1995 Sb.). Výjimku z tohoto zákazu může udělit vlastník
lesa, ve výjimečných případech
(dojde-li k dotčení práv jiných
vlastníků lesů) pak státní správa
lesů na návrh vlastníka lesa. Při
provozování individuálního či
skupinového terénního motorismu v lese se jezdec snadno
může dostat do konfliktu
i s dalšími dvěma právními
předpisy: Zákonem o ochraně
přírody a krajiny (č. 114/1992
Sb.) a zákonem o myslivosti
(zakazujícím mj. plašení a rušení zvěře viz ust. § 9 odst. 1 zák.
č. 449/2001 Sb.).
Městský úřad Klatovy každoročně řeší také oznámení
pořadatelů organizovaných offroadových akcí v lesích, např.
závodů enduro. Tyto – zpravidla jednorázové akce s větším
počtem účastníků – lze za
určitých podmínek konat zcela
legálně. Lesní zákon v ust. § 20
odst. 5 uvádí výčtem podmínky
konání organizovaných nebo

hromadných sportovních akcí.
Aby mohla taková akce
proběhnout, pořadatel musí
nejméně 30 dnů před jejím
konáním podat příslušnému
orgánu státní správy lesů oznámení s uvedením místa (trasy)
konání akce, termín, předpokládaný počet účastníků, způsob
zajištění (např. zdravotní, protipožární) a souhlasy vlastníků
dotčených lesních pozemků.
V případě stanovení podmínek
konání akce státní správou lesů
je vydáváno rozhodnutí ve
správním řízení. Pořadatel by
proto měl počítat s legislativou
daným časovým a formálním
rámcem řízení (okruhem účastníků řízení, možností zapojení
občanských iniciativ do řízení,
lhůtou pro podání opravného
prostředku před nabytím právní
moci rozhodnutí atd.), proto doporučujeme podávat oznámení
s větším časovým předstihem
(než je zákonem uvedených
30 dnů) a činit tak po předchozím projednání obsahu oznámení s dotčenými orgány
(státní správou lesů, myslivosti
a ochranou přírody), aby bylo
možné včas si vyjasnit případné
problematické body.
Další relevantní informace
k problematice terénního motorismu (nejen v lese) můžete
najít na webu:
http://www.zakaz-vjezdu.cz
Ing. Jaromír Mára
odbor životního prostředí
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Anketa o nejlepší
provozovnu roku 2013
Vážení čtenáři,
Město Klatovy letos vyhlásilo již 3. ročník soutěže o nejlepší
provozovnu roku. Hlasovat v soutěži může každý, bez ohledu na
bydliště, hlasovací lístek je přiložen, po vyplnění jej vhoďte do
urny v Infocentru na náměstí.
Každý, kdo uvede do hlasovacího lístku své jméno
a adresu, bude zařazen do slosování. Vylosovaných pět respondentů pozveme po Novém roce na radnici k převzetí cen.
Hlasujte pro nejlepší provozovnu města ve čtyřech
kategoriích: prodej zboží (prodejny všeho druhu), restaurace a
občerstvení, výroba (např. potravinářská a jakákoli jiná), ostatní
služby (např. kadeřnictví, poradenství všeho druhu, finanční
služby, pomoc v domácnosti, pečovatelské služby apod.)

MĚSTO KLATOVY ZVE

NA JEDNÉ LODI

„
vyzkoušej si svět handicapovaných”

27. června 2013
9. 00 - 15.00 hodin

KLATOVY
náměstí Míru

Přijďte si vyzkoušet svět
handicapovaných - je pro vás
připraven slalom s invalidním
vozíkem, zahrajte si s námi
ruské kuželky na invalidním
vozíku, vyzkoušejte si chůzi
s bílou holí přes překážky,
nalévání a pití nápoje se
zavázanýma očima, odezírání
z úst a spoustu dalších
dovedností, které musí
handicapovaný člověk denně
zvládat bez cizí pomoci.

Hlasování uzavřeme 30. 12. 2013 a zástupci prvních třech
provozoven s největším počtem hlasů v každé kategorii budou
oceněni na radnici při slavnostním shromáždění dne 2. ledna
2014. Hlasovat můžete též na webových stránkách města.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Organizátor :

Hlavní partner:

Mediální partner:

Město Klatovy
Projekt Zdravé město

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2013
NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2013 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2013 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

výroba
restaurační zařízení
Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

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

Podpis

* 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.
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Pozván ka na červn ové
kulturní akce MěKS
NÁMĚSTÍ
V sobotu 15. 6. se koná od 18:00 na klatovském náměstí
koncert dechové kapely „Bojané“
Každou středu a sobotu od 18:00 se na náměstí v Klatovech v
letním cyklu „Klatovské muzicírování“ představí kapely
z Klatov a okolí, např. „Úhlavanka“, „Pilouni“, „Chai“.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu inform uje:
Provoz mateřských škol a školních družin při ZŠ
zřizovaných městem Klatovy v době hlavních prázdnin
Školní rok 2012/2013 bude ukončen
v pátek dne 28. června 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat
od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.

Vyvrcholením červnových kulturních akcí budou
„KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI 2013“,
kde se představí ochotnické divadelní spolky, soubory na
nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží.
V pátek 21. 6. zahájí od 18:00 slavnosti klatovský divadelní
spolek „Za oponou“ se hrou „Trouba na večeři“
- od 20:30 vystoupí „Šermdivadlo Clatonia“ s představením
„Muž z půdy“
- od 22:00 zakončí večer „Šermdivadlo Clatonia“ „Ohnivou
show“
V sobotu 22. 6. vystoupí plzeňský „MLS“ na nádvoří jezuitské
koleje a klatovské divadelní slavnosti budou pokračovat na
klatovské Hůrce:
- od 14:30 „Divadýlko HáČek“ zahraje hru „O korunce hadího
krále“
- od 16:00 divadelní spolek „Rynek“ představí hru „O hoře
Hamižné a jiných zakletých místech Pošumaví“
- od 18:00 vystoupí divadelní spolek „Břežany“ se hrou
„Všichni v tom jedou“
- od 20:00 je připraven hudební večer na klatovské Hůrce
V neděli 23. 6. klatovské divadelní slavnosti budou opět na
nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží:
- od 10:00 loutkový soubor „Brouček“při MěKS v Klatovech
hrou“Nezbedná medvíďata“
- od 14:00 v podání divadelního spolku ze Železné Rudy se
odehraje „Peklo v pekle“
- od 16:00 uvede na závěr divadelní spolek „Tyjátr“
z Horažďovic komedii „Víkend“
RADNICE
Ve čtvrtek 27. 6. od 19:00 v radničním sále pokračuje
Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy „Koncertem
zahraničních umělců“, kde účinkují Evelyn Aguirre-Araya
a Maxim Averkiev
KULTURNÍ DŮM
Ve středu 12. 6. se představí účastníci zájmových skupin,
kroužků, kurzů, divadel v pestrém programu „Představují
se…“od 17:00 ve velkém sále Kulturního domu v Klatovech.
Při MěKS pracuje téměř 20 zájmových souborů, které
navštěvuje přes 500 členů od nejmenších dětiček až po seniory.

Na základě předchozích jednání s příslušnými řediteli MŠ
a ZŠ zřizovaných městem Klatovy tímto sdělujeme všem
rodičům, že pro umístění jejich dětí a žáků v době
hlavních prázdnin jsou otevřena tato zařízení:
školní družiny (provoz 7.30 – 16.00):
1. 7. – 31. 7. 2013

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

1. 8. – 30. 8. 2013

ZŠ Klatovy, Plánická 194

pracoviště Mateřské školy Klatovy, Studentská 601
(provoz 7.00 – 16.00):
1. 7. – 26. 8. 2013 MŠ Národních mučedníků
MŠ Koldinova
MŠ Podhůrecká
od 29. 8. 2013 budou v přípravném týdnu v MŠ otevřena
všechna pracoviště.
V případě zájmu o umístění dětí a žáků do MŠ a školních
družin je možné již nyní na jednotlivých školách vyplnit
přihlášku a zaplatit příslušné poplatky za stravování a
školné.
V případě naléhavé potřeby je možné se přihlásit i během
prázdnin v zařízeních, která mají provoz, vždy do středy
předcházející týdnu nástupu od 8.00 do 12.00 hod.
Bližší informace obdržíte na MŠ a ZŠ, internetových
stránkách jednotlivých škol a odboru školství, kultury a
cestovního ruchu MěÚ v Klatovech.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru ŠKCR MěÚ 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.

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník V. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Šafařík - msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
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Příští jednání Zastupitelstva

Prázdniny ve znamení oprav

Vážení Klatované,

a Studentské ulici po opravě
nejvíce volala budova školky
v Máchově ulici. V rámci
„Operačního programu životního prostředí“ se nám podařilo získat dotační prostředky
na zateplení obvodových plášťů, výměny oken a zateplení
střešních konstrukcí. Šance
dosáhnout přibližně na polovinu nákladů nutných na
opravy byla velmi lákavá. Při
celkovém finančním objemu
ve výši téměř 20 mil. Kč se
však nejedná o zanedbatelnou
finanční spoluúčast. Díky
pochopení a vstřícnosti zastupitelů se podařilo upravit
stávající rozpočet města, aniž
bychom narušili vyrovnané
hospodaření městské pokladny. Velmi mě těší, že
rozhodnutí o přijetí dotace
neovlivnilo ani již dlouho
plánované pokračování rekonstrukce sociálního zařízení
a rozvodů ZŠ Tolstého.
Krom oprav budov, které
by měly vedle žáků a peda-

gogů potěšit i účetní, protože
směřují též ke snížení energetické náročnosti, čeká na
žáky základních škol ještě
jedno překvapení. V areálu
školky v ul. Národních mučedníků vznikne malé dopravní hřiště pro předškoláky.
Vedení MŠ jej chce v souladu
s platnými vzdělávacími programy využívat od nového
školního roku pro potřeby
dopravní výchovy dětí i z dalších svých zařízení.

Úterý 10. 9. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 20. 8. 2013
Úterý 3. 9. 2013
Vybráno z obsahu:

Klatovské dění
strana 2
Mercandinovy sady
strana 3
Komunikace v červenci
strana 4

Vážení čtenáři, přeji vám
příjemné slunečné léto, které
bude přát nejen odpočinku,
ale též průběhu stavebních
úprav v našich školských
zařízeních. Z tohoto úhlu
pohledu nejsou prázdniny
vůbec dlouhé J
…

první prázdninové dny
znamenají období úlevy
a odpočinku nejen pro děti
školou povinné. Myslím, že
čas bez pravidelného dohledu
nad plněním školních povinností si do značné míry užívají
i jejich rodiče. Bývá již pravidlem, že neosiří jen třídy základních škol. O prázdninách
dochází i ke značnému úbytku
dětí navštěvujících naše mateřské školy. Rodiče či prarodiče, dovolí-li jim to pracovní
vytížení, dopřávají prázdniny
také svým ratolestem předškolního věku.
Dva měsíce se zdají být
dlouhou dobou. Jsou to však
jediné týdny v roce, kdy je
možné přistoupit k zásadním
opravám, jež není možné
uskutečnit za plného provozu
ve školním roce. Po loňských
úpravách tříd a díky nim následnému navýšení kapacity
mateřských škol, se letos rozbíhají zásadní opravy budov
ve třech klatovských školkách. Vedle objektu v Lubech Rekonstrukce MŠ Máchova ulice.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Pouť - program
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Den lesa + Na jedné lodi
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Nová soutěž v knihovně
Novinka Oddělení pro děti
a mládež Městské knihovny
v Klatovech – pravidelná
měsíční soutěž pro naše čtenáře.

Červenec – konečně nám
začaly prázdniny! HURÁ
Pro zpříjemnění máme pro vás prázdninovou skrývačku, kde najdete schovaná zvířata a rostliny. Určitě některé
zvířátko nebo rostlinu uvidíte, až pojedete s rodiči na výlet.

foto: Rudolf Lang

Soutěžní lístky naleznete v oddělení
pro děti a mládež. Vyplněný a podepsaný list vhoďte do krabice se sovou.
Na vyl. výherce čeká malá drobnost.
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Klatovské dění
Jazz, klasika, humor a poezie
Tento žánr jsme nasávali na koncertu dne 17. 6. na klatovské
radnici. Síly spojili žáci a mistři. Ti první, žáci ze ZUŠ v Sušici
a v Klatovech, se věnovali především klasice. Představili se
čtyři, každý v jedné několikaminutové skladbě. Díky této
dramaturgii měl koncert švih a spád. Ti druzí nám zase
předvedli, jak nádherně a uvolněně působí přirozeně cítěný
a improvizovaný jazz na nejvyšší úrovni, anebo Dvořákova
Humoreska v jazzovém aranžmá Jaroslava Prunera. Tento
mistrovský improvizátor, pedagog a spisovatel z Nezdic na
Šumavě seděl u klavíru, vedle něho skladatel, aranžér, vedoucí
orchestru Evy Pilarové a doktor práv Vít Fiala na basu a česká
legenda na bicí Ivan Dominák. Svorníkem celého večera byl
vynikající recitátor Alfréd Strejček, který nabídl originální
směs hudebních příběhů židovského humoru s nádhernou
poezií českých básníků. Plný sál klatovské radnice vytvořil
s účinkujícími kontakt, který setřel hranici mezi diváky
a účinkujícími, aplaus byl mimořádný.
Po koncertu zájemci mohli získat publikaci o klavíru
a klavírní hře autora Jaroslava Prunera nebo Skladatelem
a aranžérem snadno a rychle od Víta Fialy. Poslechněte si odtud
Dovětek, který ilustruje, že správná hudební výchova by měla
být ještě kratší, než kraťounká knížečka:
Žák: Dobrý den pane profesore, chtěl bych se naučit hrát
na… (následuje označení libovolného nástroje). Kolik let to
bude trvat? Profesor: Jak to let, snad vteřin?! Žák: (údiv)

foto: Jiří Strašek

Jazzové trio.

Profesor: Hraní na nástroj je plynulé spojování dvou
sousedních tónů. Tedy to čiň a bude vše v pořádku. Toť vše.
Žák: A jakých tónů? Profesor: Těch, které vidíš v notách. Když
vidíš C, hraj C. Proč bys měl hrát něco jiného? Žák: A co když
nemám noty? Profesor: Tak hraj to, co cítíš! Žák: A když
necítím nic? Profesor: Tak nehraj.
A protože také muzikanti byli klatovským publikem
nadšeni, můžeme se těšit na další jazzový koncert u nás, a to
dne 5. 5. 2014.
Člověk v tísni
V Klatovech vyvíjí užitečnou činnost neziskovka Člověk
v tísni. Pracuje v několika rovinách:
a) Terénní program (pomoc při jednání s úřady, při ztrátě
zaměstnání, ztrátě bydlení, ale třeba i při tak zdánlivě
banálních věcech jako ztrátě občanky – kam jít, kdy, jaké
doklady si vzít sebou).
b) Dluhové poradenství.
c) Vzdělávání (doučování dětí a mládeže, spolupráce s rodiči
i s pedagogy).
d) Sociální poradenství (dávky, co který úřad vyřizuje, na co
mám a při jakém příjmu nárok, problémy šikany atd.).
e) Probační a resocializační program (spolupráce s orgánem
péče o mládež, se soudem, s probační a mediační službou).
Člověk v tísni se v našem městě a regionu setkává s velkým
zájmem o své služby, proto hledá dobrovolníky, kteří by se
chtěli na vybraných programech (např. vzdělávání) podílet.
Jedním z problémů, na který se v Klatovech často naráží, je
ne nejlepší situace na trhu práce – je obtížné zprostředkovat
mladým nezaměstnaným alespoň krátkodobá zaměstnání, která
by jim dala vědomí, že jsou pro někoho potřební a která by jim
pomohla udržovat pracovní návyky. Zkušenost Člověka v tísni
ukazuje, že je možné dotyčného motivovat k hledání práce
a překonávat nezaměstnanost po určitou dobu. Trvá-li však
situace rok či více, stává se úsilí zbytečným a mladistvý
neúspěšný uchazeč o práce hledá, někdy zoufale, zdroj příjmu.
Odsud je krůček k drobným a postupně větším krádežím a cesta
zpátky bývá nemožná.
Člověk v tísni poskytuje své služby bezplatně, je financován
z programů EU příp. národních, které jsou na omezenou dobu.
V Klatovech můžete kontaktovat denně některého ze dvou
stálých pracovníků Člověka v tísni na adrese Vídeňská ul. č. 9.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Vizualizace Kolonáda.

Dámy a pánové,
na jednání zastupitelstva,
které se uskutečnilo 25. 6., byl
představen a tím i veřejnosti
předložen návrh revitalizace
Mercandinových sadů.
Návrh popisují dokumenty
vypracované panem Ing.
Jakubem Chvojkou, paní Ing.
Janou Michálkovou a panem
Peterem Pošefkou, ty jsou již
nějaký čas k dispozici na
www.klatovy.cz. Po opravdu
obsáhlé diskusi bylo navrženo
rozdělit revitalizaci Mercandinových sadů do dvou kroků,
chcete-li do dvou etap.
1) První krok = etapu lze
popsat jako sanaci Mercandinových sadů - tj. jako
nápravu škod vzniklých v průběhu času. V jejím rámci bude
komplexně řešena zeleň,

Vizualizace Palouk.

cestní síť, osvětlení, odbahnění rybníka. Chtěli bychom,
aby Mercandinovy sady byly
příjemným a bezpečným
místem. Současný zdravotní
stav některých stromů nás nutí
k tomu, abychom tento krok
neoddalovali a abychom
uskutečnili i nezbytné kácení
a ošetření stromů. Doplněno
však bude náhradní výsadbou.
První etapu bychom chtěli
zahájit ještě letos, podstatné
práce uskutečnit v roce příštím a dokončit je v roce 2015.
Předpokládáme, že na některé
činnosti - např. regeneraci
zeleně - budou ještě v tomto
roce vypsány dotační tituly.
Jakmile dokončíme tento
první krok revitalizace bude

možné přistoupit ke kroku
druhému :
2) Druhý krok = navržení
nových „atraktivit“, jež by
měly zušlechtit Mercandinovy
sady. Jak nově využívat
kolonádu? Doplnit či nedoplnit areál o další prvky? Jak
sady lépe zapojit do života
města? atd. O tom všem budeme muset vést nové diskuse
a hledat zdroje financování.
To vše však přijde ve chvíli,
kdy bude možné park plně,
bezpečně a (věřím i) příjemně
využívat.
Jsem rád, že zastupitelstvo
města koncepci jednohlasně
přijalo. Dalo tím jasně najevo,

Vizualizace Rybník.

že stojí o to, abychom Mercandinovy sady přeměnili
v moderní, vkusný park.
Věřím, že se podaří Mercandinovy sady postupnými kroky
revitalizovat a děkuji všem,
kteří se podíleli a podílejí na
práci, která přesahuje naše
dennodenní starosti. Na příkladu Mercandinových sadů
je zřejmé, že v úvahu je třeba
brát nejen současnost a minulost, ale že je nutný i určitý
pohled do budoucnosti
k tomu, abychom za sebou
zanechali dobré dílo.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

3x foto: MěÚ
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Komunikace v měsíci červenci 2013
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
I/27 Klatovy, most ev. č. 27-094 (u čerpacích stanic) – investor ŘSD ČR
Plzeň – přestavba celého mostu nad silnicemi i železniční tratí.
Stavba je realizována za úplné výluky silničního i pěšího provozu na
mostě, a dále za úplné výluky silničního provozu na podjezdné větvi
silnice III/11766 a na zpevněné místní komunikaci. Zároveň je omezen
provoz na železniční trati pod mostem (snížení rychlosti vlaků,
krátkodobé výluky pro určité stavební práce a činnosti). Linková autobusová doprava je vedena též po objízdných trasách. Autobusová
zastávka pro linkovou dopravu Plzeňská, u nemocnice je bez náhrady
zrušena.
Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Ve směru z Klatov na
Plzeň je využita silnice na Točník, obousměrně je využita propojovací
komunikace Pod Borem. Termín realizace akce od 2. 4. do 30. 9. 2013
Rekonstrukce inženýrských sítí v Dragounské ulici – rekonstrukce
kanalizace, plynovodu, oprava povrchu vozovky a chodníků v úseku mezi
ulicemi U Zastávky – Šumavská.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 2. 5. do 30. 6. 2013.
Rekonstrukce kanalizace – investor město Klatovy – od 13. 5. do 12. 7.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 1. 7. do 23. 8.
Veškeré práce se provádí za uzavírky komunikací po jednotlivých
úsecích. Přístup do sousedních nemovitostí je umožněn.
Vnitroblok domů 407-409/II Wolkerova ulice – nová výstavba veřejného
osvětlení, úprava povrchu přístupové komunikace k domům včetně
odvodnění komunikace.
Výstavba veřejného osvětlení – od 15. 7. do 19. 7. 2013.
Oprava povrchu komunikací – od 15. 7. do 16. 8. 2013.
Práce se budou provádět za úplné uzavírky komunikace, přístup ke
vchodům bude zabezpečen.

od konce obce Luby vlevo ve směru na Železnou Rudu po odbočku
k vlakovému nádraží. Akce se bude realizovat pouze za předpokladu
obdržení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Předpokládaný termín realizace – od 1. 7. do 31. 10.
Práce se budou provádět za částečného omezení provozu zúžením
jízdního pruhu na silnici I/27. Přístupy k nemovitostem budou
zabezpečeny.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
provádí průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků
na komunikacích.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Nový sběrný dvůr v Klatovech

Vnitroblok domu 463/IV Vrbova ulice – úprava povrchu části přístupové
komunikace včetně odvodu dešťové vody.
Termín provedení – od 15. 7. do 9. 8. 2013.
Práce se budou provádět za úplné uzavírky komunikace, přístup ke
vchodům bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v Bezručově ulici – rekonstrukce
kanalizace, vodovodu, plynovodu, nová výstavba horkovodu, oprava
povrchu vozovky a chodníků v celé Bezručově ulici včetně křižovatky
s Masarykovou ulicí.
Rekonstrukce kanalizace + vodovodu – investor město Klatovy – od 22. 7.
do 31. 8.
Výstavba horkovodu – investor Klatovská terplárna – od 22. 7. do 31. 8.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 19. 8. do 20. 9.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 9. 9. do 25. 10.
Veškeré práce se budou provádět za uzavírky Bezručovy ulice, přístup
ke vchodům bude zabezpečen.
Chodník podél silnice I/27 v obci Luby – výstavba nového chodníku,
zatrubnění odvodňovacího příkopu, výstavba veřejného osvětlení v úseku

Město Klatovy otevřelo nový sběrný dvůr v ulici Dr. Sedláka,
který nahradil nevyhovující prostory ve Hřbitovní ulici. Provoz
nového sběrného dvora byl zahájen 18. 6. 2013.
Sběrný dvůr je určen pro odkládání odpadu z činnosti občanů
(tj. fyzických nepodnikajících osob) města Klatovy a integrovaných
obcí.
Ve sběrném dvoře mohou občané bezúplatně odložit papír, sklo,
plasty, stavební suť (do objemu 1 m3), odpad ze zahrádek (tráva,
větve), lednice, televizory a další elektroniku, objemný odpad
a nebezpečné odpady, jako jsou např. barvy, oleje, autobaterie,
zářivky. Úplný seznam odpadů, které lze ve sběrném dvoře odkládat,
je k dispozici u provozovatele sběrného dvora a naleznete jej též na
www.klatovy.cz/mukt/komunalniodpad.asp.
Provozní doba:
pondělí až pátek
sobota
neděle

duben až říjen
12-19 hod.
14-19 hod.
14-20 hod.

listopad až březen
11-18 hod.
11-17 hod.
14-17 hod.

Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu sběrného dvora
a řídili se pokyny obsluhy.

Dragounská ulice.

foto: Rudolf Lang

Provoz starého sběrného dvora ve Hřbitovní ulici byl ukončen
dne 30. 6. 2013. Žádáme občany, aby neodkládali odpad na volné
prostranství v místě starého sběrného dvora. Upozorňujeme, že
nepovolené odkládání odpadů mimo určená místa lze postihnout
jako přestupek sankcí do výše 50 000 Kč.
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vás srdečně zve na tradiční

KLATOVSKOU POUŤ
ve dnech 11. - 14. července 2013

čtvrtek 11. 7. 2013
Pouťové atrakce - Erbenovo náměstí (16-22 hod.)
Veselice na náměstí Míru (17 hod.)
Průvod na pouťové atrakce (18 hod.)
Výstava Klatovských karafiátů - výstavní zahrada u Vlastivědného muzea Dr. Hostaše (po celý den, dle počasí)
„Společné cesty” - mezinárodní výstava výtvarníků Klatov, Poligny a Chamu - kostel sv. Vavřince (9-12, 13-17 hod.)

pátek 12. 7. 2013
XX. mezinárodní folklorní festival - náměstí Míru
Staročeský trh - náměstí Míru
Pouťové atrakce - Erbenovo náměstí (do 01 hod.)
Výstava Klatovských karafiátů - výstavní zahrada u Vlastivědného muzea Dr. Hostaše (po celý den, dle počasí)
Výstava drobného zvířectva - areál „Na Pazderně” (13-18 hod.)
„Společné cesty” - mezinárodní výstava výtvarníků Klatov, Poligny a Chamu - kostel sv. Vavřince (9-12, 13-17 hod.)

sobota 13. 7. 2013
XX. mezinárodní folklorní festival - náměstí Míru
Staročeský trh - náměstí Míru
Pouťové atrakce - Erbenovo náměstí (do 01 hod.)
Pouťové prodejní stánky - Plánická ul. (od 8 hod.)
Klatovská pouťová heligonka - parkoviště u Kulturního domu (10-02 hod.)
Výstava Klatovských karafiátů - výstavní zahrada u Vlastivědného muzea Dr. Hostaše (po celý den, dle počasí)
Výstava drobného zvířectva - areál „Na Pazderně” (8-16 hod.)
Motoristická pouť Auto Nejdl - dětská elektroautíčka, čtyřkolky, skútry, sněhová párty, záchranná akce hasičů, OFF Road
Daster Tour, dětské atrakce a soutěže, automobilové novinky, předváděcí jízdy - areál Auto Nejdl Klatovy (8-17 hod.)
Bezplatná prohlídka historického centra Klatov - náměstí Míru, u Černé věže (10 hod.)
Koncelebrovaná poutní Mše svatá - Arciděkanský kostel u Bílé věže (15 hod.)
„Klatovy našich prababiček” - komentovaná prohlídka s PhDr. J. Skarlantovou ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše (15 hod.)
„Kavaleho Šumava” a „Klatovské karafiáty” - výstavy ve Vlastivědném muzeu (9-12, 13-17 hod.)
Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské (16,30 hod.)
Koncert skupiny Zebedeus (folklorní písně, spirituály) - Arciděkanský kostel (18,30 hod.)
„Společné cesty” - mezinárodní výstava výtvarníků Klatov, Poligny a Chamu - kostel sv. Vavřince (9-12, 13-17 hod.)

neděle 14. 7. 2013
XX. mezinárodní folklorní festival - náměstí Míru
Staročeský trh - náměstí Míru
Pouťové atrakce - Erbenovo náměstí (do 24 hod.)
Pouťové prodejní stánky - Plánická ul. (do 20 hod.)
Klatovská pouťová heligonka - parkoviště u Kulturního domu (10-16 hod.)
V rámci "Klatovské pouťové heligonky" bude otevřena prodejní výstava v galerii Atrium KD J. Suchého " Kresleno jen tak pro radost" 13.-14. 7. (10-16 hod.)
Motoristická pouť Auto Nejdl - dětská elektroautíčka, čtyřkolky, skútry, sněhová párty, záchranná akce hasičů, OFF Road
Daster Tour, dětské atrakce a soutěže, automobilové novinky, předváděcí jízdy - areál Auto Nejdl Klatovy (8-16 hod.)
Výstava Klatovských karafiátů - výstavní zahrada u Vlastivědného muzea Dr. Hostaše (po celý den, dle počasí)
„Kavaleho Šumava” a „Klatovské karafiáty” - výstavy ve Vlastivědném muzeu (9-12, 13-17 hod.)
Koncelebrovaná poutní Mše svatá - Arciděkanský kostel u Bílé věže (10 hod.)
„Společné cesty” - mezinárodní výstava výtvarníků Klatov, Poligny a Chamu - kostel sv. Vavřince (9-12, 13-17 hod.)
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Den s Lesy České republiky
Nejen zvuky jelena se
ozývaly na Hůrce dne 20. 6.,
kdy se zde uskutečnil v rámci
projektu Zdravé město Klatovy „Den s lesy České republiky“ pro žáky 4. ročníků
klatovských základních škol.
Po celý den zde děti měly
možnost si vyzkoušet nejprve
svoji zručnost a dovednost při

řezání dříví, skládání dřevěných puzzlů, zatloukání
hřebíků, házení šiškou na cíl,
ale i střelbě na terč. Na naučné
stezce získaly informace o životě zvířat v lese, ošetřování
stromů, prevenci proti kůrovci
a prošly se po pocitovém
chodníku. Následovaly ukázky práce kočího s koněm

a lesního dělníka s motorovou
pilou. Na závěr celého dne dostávalo skoro všech 250 dětí
ceny a rozloučení probíhalo
za zvuku lesních rohů.
Náš dík patří Lesům města
Klatov, které zapůjčily prostor
lesoparku Hůrka. Děkuji tímto
všem lesním pedagogům
a pracovníkům Lesů ČR

z lesní správy Klatovy
a Plzeňského kraje za
přípravu a organizaci jak této
akce, tak i hodiny lesní
pedagogiky, které v rámci
našeho partnerství probíhají
v klatovských mateřských
a základních školách.

Na jedné lodi dne 27. 6. 2013
Projít poslepu bytem, na
elektrickém vozítku zvládnout
slalom či se zavázanýma očima zasáhnout slepeckou holí
kuželky – i to si mohli vyzkoušet návštěvníci akce „Na
jedné lodi“ ve čtvrtek, dne 27.
6. 2013. Během celého dne se
na podiu střídaly děti z klatovských mateřských škol,

základních škol s klienty
z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici
n. Úhlavou. Velice bezprostřední byla vystoupení žáků
Základní školy Hálkova ulice
v Klatovech a Dětského domova se školou v Měcholupech. Celé náměstí roztančily
hudební skupiny Bengál ze

Spáleného Poříčí, Strip Dolls
a taneční skupina The Colors.
Zároveň probíhaly soutěže
ve stáncích organizací, které
nabízejí své služby a výrobky
handicapovaným a dostaly
tímto způsobem možnost se
představit široké veřejnosti.
Velký zájem byl o stanoviště praktických ukázek, kde
už jen usednout na invalidní
vozík a zkusit si projet trasu
plnou překážek, stálo dost odvahy. Smyslem naší akce bylo
propojit svět zdravých se světem handicapovaných a vést
k větší ohleduplnosti a vzájemné toleranci. V letošním
roce se konal již druhý ročník
„Na jedné lodi“, což bylo znát
i na návštěvnosti, letos už si
na akci našla cestu i široká
veřejnost.
Celá akce se konala v rámci projektu Zdravé město
Klatovy za finanční podpory
Nadace ČEZ, dobrovolníků ze

Střední školy zemědělské
a potravinářské a Gymnázia
v Klatovech, Spolku Beseda
o.s., velkým nasazením přispěly PAMK a Střední zdravotnická škola v Klatovech
a další prostředky zdarma
zapůjčil Hasičský záchranný
sbor Klatovy a Policie ČR
v Klatovech. Děkuji všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem
do celého dne zapojili a zároveň i našim návštěvníkům.
Fotografie z obou akcí najdete na webových stránkách
Města Klatovy ve fotogalerii
a filmový záznam můžete
shlédnout na www.filmpro.cz.
Krásné prožití letních dnů
Vám všem přeje.
Ing. Věra Schmidová
koordinátorka projektu
Zdravé město Klatovy
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 12. 6. 2013 další, v pořadí již
XXXX. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů byla schválena nová Směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.
Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro
jednotlivé tituly.
Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč,
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek
ručení byla vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů.
Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu
(silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), lhůta
splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 100 000 Kč
na 1 dům-čp.
Poskytování půjček vyžaduje i nadále 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 žádosti musí být 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
100 000 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.
Uzavírka podání žádostí XXXX. kola je do 23. 8. 2013.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v měsíci září 2013.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
Lhůta
splatnosti

Úrok
půjčky

Horní
hranice

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

3%

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

3%

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud,
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

4%

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

4%

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkónových dveří v domě

4 roky

3%

do 100 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 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Název/účel

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.
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Město Klatovy

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem
vyhlašuje výběrové řízení

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení místa úředníka
Odboru dopravy
Městského úřadu v Klatovech.

na místo ředitel/ředitelka
Městského kulturního
střediska Klatovy

Pracovní náplň:
• vedení přestupkových řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního
hospodářství a správních řízení souvisejících.
Platové zařazení:
• platová třída 10 (v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
v platném znění).
Požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání se zaměřením právním,
technickým nebo veřejná správa,
• iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
• schopnost řešit konfliktní situace,
• občanská a morální bezúhonnost,
• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění sk. B,
• praxe ve veřejné správě a znalost cizího jazyka vítána.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení:
• platová třída 11 (v souladu s nařízením vlády č. 222/2010
a č. 564/2006 Sb., v platném znění).
Požadavky:
• ukončené VŠ vzdělání,
• 5 let praxe,
• zkušenost s řízením kolektivu,
• dobrá orientace v oblasti kultury,
• schopnost komunikovat v cizím jazyce,

Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 19. 7. 2013 na adresu:

Předpokládaný nástup: září 2013
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech včetně
telefonního a e-mailového kontaktu,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu dosaženého vzdělání,
• čestné prohlášení o splnění podmínek dle lustračního zákona,
• svoji představu/koncepci fungování MěKS v Klatovech
v rozsahu max. 5 stran A4.
Přihláška musí být doručena nejpozději do 31. července 2013
do 14:00 hod na adresu:

Městský úřad Klatovy
k rukám tajemníka M.Šafaříka
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy

Město Klatovy
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení úředník OD“.

Obálku označte „Výběrové řízení MěKS“.

Pořádání klatovské pouti se opětovně dotkne i místní silniční dopravy
Od pátku 12. 7. - 00:00 hodin bude uzavřena objízdná
komunikace, včetně parkovacích ploch na náměstí Míru.
Vozidla mohou projíždět náměstím pouze mezi ulicemi
Pražská, Vídeňská.
Od soboty 13. 7. – 00:00 hodin do neděle 14. 7. cca do 24:00
hodin 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: JiráskovaKomenského-Hostašova-Studentská-Suvorovova-Plánická.
Po dobu uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové
dopravy od soboty 6:00 hodin do neděle 24:00 hodin. Linka
č. 4 Městské hromadné dopravy povede ve směru od ulice

Jiráskova, přes ul. Národních Mučedníků dále směr Luby
a zpět. Linka č. 1 zůstává 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
zastávky MHD.
Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města
Klatov, zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně
dotknou jak uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě
s poutí souvisí, o trpělivost a shovívavost.
Podrobnější informace na jednotlivé akce je možno zjistit
v informačním centru města a na jednotlivých letácích.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník V. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Šafařík - msafarik@mukt.cz
Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.
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Příští jednání Zastupitelstva

Zábava i poznání…

Vážení Klatované,
psát v horkých dnech, které
přichystaly letní měsíce, o brzkém příchodu podzimu a školního roku se může zdát až
pošetilé. Kdo by se také chtěl
nechat vytrhovat během času
dovolených a prázdninových
radovánek myšlenkami na
každodenní pracovní povinnosti. Nemám ani v nejmenším
úmyslu vám je připomínat, byť
se za tři týdny stanou realitou.

Nehledě na to, bych si velmi
přál, aby počasí stále ještě vydrželo. I na měsíc září pro vás
připravili pracovníci odboru
školství a kultury ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Klatovy a dalšími
institucemi celou řadu zajímavých akcí. Nebudou už pochopitelně takového rozsahu
jako pouťové dny, ale přesto
věřím, že vás osloví a zaujmou. Skloubí se v nich totiž
veselí s historií a zábavnou
formou poznání.
O první zářijové sobotě se
uskuteční „Dny evropského
dědictví“. Právě jejich prostřednictvím si jednotlivé země napříč kontinentem připomínají odkazy předků. I naše
město má co nabídnout. Krom
návštěvy dalších pamětihodností si vás dovoluji pozvat též
na komentované prohlídky
historických prostor klatovské
radnice. Nedílnou součástí
programu pak budou řemeslný
jarmark a bohatý kulturní
program.

Úterý 10. 9. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

27. září, v předvečer tradičních oslav sv. Václava, se
klatovské náměstí promění ve
„vědecké“ pracoviště. Západočeská pobočka České astronomické společnosti zapojí žáky,
studenty i zájemce z řad široké
laické veřejnosti do projektu
„Evropská noc vědců“. Populární formou se vám odborníci
pokusí přiblížit nové poznatky
z různých přírodovědných
oborů. Na patnácti stanovištích
budete mít možnost vyzkoušet
si různé pokusy, práci s dalekohledy a mikroskopy. Zavítáte-li do budovy gymnázia či
Dominikánského kláštera, budete si moci prohlédnout výstavy a vyslechnout přednášky
k dané problematice.
Přeji vám hezký zbytek
léta, které srpnem ještě nekončí…

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města
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POZVÁNKA:
Vzpomínkové shromáždění
u příležitosti
45. výročí událostí srpna 1968
Město Klatovy spolu s Konfederací politických vězňů
Klatovy a PTP Klatovy zvou všechny občany na
shromáždění, kde si připomeneme 45. výročí vstupu
armád Varšavské smlouvy do ČSSR dne 21. 8. 1968
a vzpomeneme také oběti této okupace.
Setkání se uskuteční

ve středu dne 21. 8. 2013 v 17:00 hodin
u desky na radnici připomínající tuto událost.
Loňská vzpomínka na náměstí.

foto: Rudolf Lang
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Významná kulturní instituce - knihovna
Klatovská městská knihovna
připravuje den otevřených dveří
(2. 9. 2013). To je dobrou příležitostí říci si o naší knihovně více.
Z historie
Nesmělé počátky knihovny
sahají do poloviny 19. st. I přes
obrozenecké nadšení knihovna
tehdy spíše živořila. Přežila však
a v roce 1913 znovu vykročila do
života s asi 2500 knižními
svazky, získanými v předchozích
letech především od dárců a také
z různých spolkových knihoven,
spíše knihovniček. V té době již
fungovala pod městem, které
v ní zřídilo v r. 1921 dětskou čítárnu, fungující bez přerušení
(včetně doby nacistické okupace) až dodnes. V 50. letech se
městská knihovna sloučila s okresní a počátkem 90. let ji převzalo
město Klatovy. V roce 1999 se přestěhovala z náměstí do prostor
někdejší jezuitské koleje.
Činnost
Knihovna slouží jak k půjčování knih a časopisů, tak také jako
studovna. Je velmi dobře vybavena, disponuje přibližně 160.000
knižními svazky, můžete si v ní listovat 140 tituly novin a časopisů. Knihovna pečuje o dokupování knižních titulů i periodik.
V posledních letech nákupy, díky rostoucím cenám knih klesaly,
město nedávno posílilo roční příspěvek knihovně o 500.000 Kč
právě na nákupy nových exemplářů a tento trend bychom chtěli
zachovat. V knihovně najdete všechny žánry a obory, studovat
můžete i rozsáhlá encyklopedická díla, mezi nimiž figuruje a stále
se doplňuje i legendární celosvětová Encyklopedia Britannica.
Knihovna nezanedbává ani rozvíjející se elektronické služby.
Lze tam získat již knižní tituly v elektronické podobě, má své
profily na sociálních sítích a od loňského roku nabízí pro
veřejnost také možnost WiFi internetového připojení. Návštěvníci
si mohou půjčovat rovněž zvukové nahrávky.
V loňském roce uspořádala knihovna více než 230 kulturních
a vzdělávacích akcí pro veřejnost, a to jak pořady pro školní děti,
tak pro dospělé. Plní také regionální funkci – zabezpečuje činnost
45 místních knihoven v regionu, z toho 9 profesionálních a ve
zbytku dobrovolných. Kromě toho má knihovna ve městě
pobočky na ZŠ Tolstého (dětské oddělení) a v Lubech.
Provoz a ekonomika
O provoz knihovny pečuje 16 zaměstnanců, roční objem mezd
je 3,6 milionu Kč. Město Klatovy poskytlo v loňském roce
knihovně příspěvek 7,8 milionu Kč, krajský úřad přispěl na regionální činnost částkou 0,5 milionu Kč, zhruba stejnou částku tvořily tržby knihovny z vlastní činnosti. Za nákup knih vydala
knihovna více než 800.000 Kč, nakoupila také nové židle do čítárny, studovny i dětského oddělení. Téměř 800.000 Kč představují
platby nájemného, velkou položku činí provoz a modernizace
počítačové sítě, napojené na celostátní systém elektronického
vyhledávání knih. Díky němu je knihovna schopna zajistit pro
zájemce prakticky jakýkoli požadovaný titul – v případě, že jej
nemá, zajistí jej výpůjčkou z jiné knihovny v republice. Napjatému rozpočtu pomohla změna dodavatele elektřiny a úprava vlhkosti v centrálním depozitáři, díky níž náklady na tuto energii
meziročně klesly z 542.000 Kč na 211.000 Kč.
Vzdělávací centrum
Knihovna má 4.300 registrovaných čtenářů, z toho téměř tisí-

covka jsou děti do 15 let. Knihovnu za loňský rok navštívilo více
než 140.000 návštěvníků a odneslo si 185.000 výpůjček. On-line
přístupem využilo služby knihovny 57.000 uživatelů. Kulturní
a vzdělávací akce v knihovně navštívilo 12.000 posluchačů. Knihovna poskytuje také služby nevidomým a jinak handicapovaným
spoluobčanům.
Není ovšem zdaleka jen místem vypůjčování knih. Stala se významným kulturním a vzdělávacím centrem, přesahujícím hranice města. Má velmi dobrou pověst v profesionálním, knihovnickém světě, její služby využívá pětina našich obyvatel, má rozsáhlý a promyšleně doplňovaný knižní fond, který sleduje jak linii
popularity knižních titulů, tak i hledisko literární, kulturní popř.
vědecké. Na tuto úroveň se knihovna vypracovala pod vedením
své ředitelky, paní Zdeny Buršíkové, která v čele knihovny stojí
od roku 1994. Klatovy mohou být právem na svou knihovnu hrdé.

Poděkování Mgr. Haně Haladové
Paní Mgr. Hana Haladová požádala o uvolnění z funkce
ředitelky MěKS a řízením organizace byl pověřen její zástupce
Karel Kotěšovec. Paní ředitelka přebírala v roce 2000 organizaci
se 17 zaměstnanci na plný úvazek a brzy provedla reorganizaci
spojenou s propuštěním přebytečných zaměstnanců. Organizace
od té doby zajišťuje svoji činnost se 14 – 15 zaměstnanci na plný
úvazek a to v rozsahu větším, než před reorganizací. Kulturní
dům ožil, dnes v něm působí na 20 kroužků a tanečních skupin,
sdružujících zhruba 500 zájemců. Ve spodním, nevyužitém
podlaží byly rekonstruovány místnosti, do kterých přišly další
aktivity. Vzniklo ochotnické divadlo, do povědomí občanů se
dostaly pravidelné výstavy v upraveném přízemním prostoru KD
(Galerie A). Kino bylo digitalizováno, má stabilní diváckou
základnu (25.000 návštěvníků ročně), a v roce 2012 docílilo
vůbec nejvyšších tržeb ve své historii, přestože nezdražilo
(průměrná cena vstupenky je 98 Kč).
Největším problémem hospodaření MěKS je vlastní provoz
stavby KD, energeticky náročné, poplatné době svého vzniku. Ředitelka provedla postupně opatření, vedoucí ke snížení ztrátovosti
provozu objektu (termoregulace, výměna oken). Letos město také
uspělo, i díky její spolupráci a po předchozích neúspěšných
pokusech, v získání dotace ve výši 13 milionů korun, která
umožní provést rekonstrukci letního kina na víceúčelové zařízení
a zpřístupnit historickou okrouhlici, k níž město nedávno
vykoupilo přístupovou cestu od soukromých vlastníků.
MěKS vstupuje do nové etapy: kromě výběru nového ředitele
je čeká rozšíření spravovaných objektů o zmíněnou okrouhlici,
práce na koncepci víceúčelového kulturního centra a také
výběrové řízení na nového nájemce – provozovatele restaurace
a kavárny v objektu kulturního domu. Úroveň spolupráce s ním
významně ovlivní fungování kulturního domu.
Paní ředitelka Hana Haladová udělala pro MěKS hodně.
Oceňuji vytrvalost (leckdy neústupnost), se kterou šla za svým
cílem, přičemž se nenechala odradit ani odmítavou odezvou na
nepopulární opatření ani občasnými nepříjemnostmi. Doufám, že
nový ředitel dokáže na její výsledky navázat, laťku nesníží
a posune Městské kulturní středisko zase o kousek výš. Paní
ředitelko, za to vše a mnohé další, děkuji!
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Tři muži, kteří se zapsali do historie našeho kraje

Vážení čtenáři Zpravodaje,
prožíváme horké léto. Nedávno ještě teploty šplhaly ke
čtyřiceti stupňům a připadlo
nám, že tomu tak bude navždy.
Možná ty teploty napomohly
i k politickému horkému létu.
Nicméně, po každé zimě přijde
jaro, po každém horku déšť, po
každé noci jitro. Staletá pravda
nás nabádá, abychom si v každé chvíli a v každé situaci, jakkoliv se to jeví být nemožným,
zachovali určitou rozvahu a odstup od naléhavosti oné chvíle
a situace.
Dovolte mi, abych Vám
dnes výjimečně (a prázdninově) připomněl tři muže, kteří ve
svém životě zažili vícero „horkých i mrazivých dnů“, měli
určitý vztah k našemu městu
a kraji a cosi tu po sobě zanechali. Přestože k nim pozdější
historie byla kritická, přísná až
„tendenčně“, stojí za to se
o nich zmínit.
František hrabě Mercandin (1802–1877), kdysi krajský
hejtman v Klatovech, je tím
prvním, jehož bych rád připomněl. Byl inspirátorem vybudování významného klatov.
městského parku, který dnes
nazýváme jeho jménem. Opakovaně jsem Vás informoval
o projektu revitalizace tohoto
parku. „Horké chvíle“ zažil
hrabě Mercandin coby krajský
hejtman v Olomouci. V této
funkci se podílel na rozpuštění
říšského sněmu, jenž se konal
na přelomu let 1848 – 1849
v Kroměříži. Hrabě Mercandin
byl významný rakouský byro-

krat (v dobrém smyslu toho
slova), svoji kariéru završil
jako člen státní rady, prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu
a Nejvyššího soudu, byl členem Panské sněmovny (1867)
– viz. www.19stoleti.cz. Dá se
předpokládat, že za svého
působení v Klatovech navázal
kontakty s městem a okolím.
Bylo by zajímavé, pokud by
nás místní historici někdy
v budoucnu více poučili o jeho
vztahu k našemu městu.
Josef Tadeáš Lumbe
(1801–1879) je druhým zajímavým mužem, jenž se dotkl
našeho města a kraje. Profesor
Českého stavovského polytechnického ústavu (dnes
ČVUT) a Karlo-Ferdinandovy
univerzity (dnes Karlova Univerzita) v Praze se sňatkem
s Žofií Fürstl stal majitelem
zámku v Malonicích. Když byl
v roce 1867 povýšen do
šlechtického stavu za své četné
zásluhy o rozvoj hospodářství,
zejména zemědělství, začal používat titul „šlechtic z Malonic“. V Malonicích pak
i 1. 6. 1879 zemřel a pohřben je
na hřbitově u sv. Máří Magdaleny ve Velharticích. Jaké
byly jeho zásluhy? Nahlédneteli do slavného Ottova slovníku,
zjistíte, že Josef Tadeáš Lumbe
byl velký organizátor – inspiroval vznik četných tzv. hospodářských škol, napsal pro ně
(spolu s dalšími) vzorové osnovy, byl činný v mnoha hospodářských spolcích, byl dokonce
prezidentem Vlastenecké hospodářské společnosti. K jeho

zájmům patřila i pomologie,
byl jednatelem Pomologického
spolku atd. I činnost tohoto
muže by si zasloužila hlubšího
prozkoumání, právě ve vztahu
k našemu kraji. Možná by mohl
být „výzvou ke studiu“ pro
Střední zemědělskou a potravinářskou školu v Klatovech,
která nedávno záslužně připomněla svého bývalého ředitele
Františka Machníka.
Tím třetím, nejvýznamnějším, avšak pro dnešní
společnost až záhadným, je
Eduard hrabě von Taaffe
(1833–1895). Rakouský (Předlitavský) ministerský předseda
(neuvěřitelných 14 let! 1879–1893) pocházel ze starého irského rodu, jenž se v 18.
století usadil v našem kraji –
v Ellischau, dnes toto místo
nazýváme Nalžovské Hory.
Eduard Taafffe se narodil ve
Vídni, patřil k dětským a (řekněme) jinošským společníkům
Františka Josefa I. Záhy se stal
rakouským úředníkem a jeho
kariéra strmě stoupala, opakovaně byl ministrem vnitra,
předsedou vlády byl poprvé
v roce 1869. Jeho velkým obdobím je ale až jeho druhá vláda. Dnes málokdo ví, že jako
konzervativní a pragmatický
politik se Taaffe snažil o podporu průmyslu, zemědělství,
snažil se zmírnit nejožehavější
napětí, která v tehdejší společnosti byla (jeho „horkých dnů
a časů“ bylo požehnaně). Například zakázal dětskou práci,
snížil maximální pracovní dobu na 11 hodin(!), vůči českým

vlastencům projevil vstřícnost
tím, že zrovnoprávnil češtinu
s němčinou (1880 tzv. Stremayerova jazyková nařízení),
v roce 1882 rozdělil pražskou
Karlo-Ferdinandovu univerzitu
na českou a německou, v témže
roce zavedl volební reformu
(snížil tzv. volební census na
5 zlatých ročně). Byl zřejmě
velmi obratným politikem,
opíral se o velkostatkáře, křesťanské strany a o Staročechy.
Nakonec však jeho vláda padla
v boji o tzv. punktace (což byl
plán českoněmeckého vyrovnání se z roku 1890). Hrabě
Taaffe zemřel 29. 11. 1895 na
zámku v Nalžovských Horách
a je pohřben v kryptě pod
kostelem sv. Antonína tamtéž.
Vedle knížete Metternicha (pohřben v Plasích) je zřejmě nejvýznamnějším rakouským politikem, který měl vztah k našemu kraji. Jaký? I to by stálo
za objektivní prozkoumání.
Jakkoliv se naše současné
názory na tyto tři muže, jež
osud tu více tu méně spojil
s naším krajem a městem, mohou lišit, nemůžeme pominout,
že se zapsali do naší historie.
Dokonce – jejich činy a snahy
jsou dodnes „viditelné“ – ať
v hmotném slova smyslu, či
jako činy, jež tvořily sled vývoje společnosti vedoucí až
k dnešku.
Přeji Vám krásné léto,
vždyť končí až v druhé polovině září, a vše dobré.

František hrabě Mercandin

Josef Tadeáš Lumbe

Eduard hrabě von Taaffe

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Komunikace v měsíci srpnu 2013
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Vnitroblok domů 407-409/II Wolkerova ulice – nová výstavba veřejného
osvětlení, úprava povrchu přístupové komunikace k domům včetně
odvodnění komunikace.
Výstavba veřejného osvětlení – od 15. 7. do 19. 7. 2013 - hotovo.
Oprava povrchu komunikací – od 15. 7. do 16. 8. 2013.
Práce se budou provádět za úplné uzavírky komunikace, přístup ke
vchodům bude zabezpečen.
Vnitroblok domu 463/IV Vrbova ulice – úprava povrchu části přístupové
komunikace včetně odvodu dešťové vody.
Termín provedení – od 15. 7. do 9. 8. 2013.
Práce se provádí za úplné uzavírky komunikace, přístup ke vchodům
bude zabezpečen.

I/27 most ev. č. 27-094 ve směru na Plzeň
I/27 Klatovy, most ev. č. 27-094 (u čerpacích stanic) – investor ŘSD ČR
Plzeň – přestavba celého mostu nad silnicemi i železniční tratí.
Stavba je realizována za úplné výluky silničního i pěšího provozu na
mostě, a dále za úplné výluky silničního provozu na podjezdné větvi
silnice III/11766 a na zpevněné místní komunikaci. Zároveň je omezen
provoz na železniční trati pod mostem (snížení rychlosti vlaků,
krátkodobé výluky pro určité stavební práce a činnosti). Linková autobusová doprava je vedena též po objízdných trasách. Autobusová
zastávka pro linkovou dopravu Plzeňská, u nemocnice je bez náhrady
zrušena.
Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Ve směru z Klatov na
Plzeň je využita silnice na Točník, obousměrně je využita propojovací
komunikace Pod Borem. Termín realizace akce od 2. 4. do 30. 9. 2013
Rekonstrukce inženýrských sítí v Dragounské ulici – rekonstrukce
kanalizace, plynovodu, oprava povrchu vozovky a chodníků v úseku mezi
ulicemi U Zastávky – Šumavská.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 2. 5. do 30. 6. 2013 - hotovo.
Rekonstrukce kanalizace – investor město Klatovy – od 13. 5. do 12. 7. hotovo.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 1. 7. do 23. 8.
Veškeré práce se provádí za uzavírky komunikací po jednotlivých
úsecích. Přístup do sousedních nemovitostí je umožněn.
Rekonstrukce inženýrských sítí v Bezručově ulici – rekonstrukce
kanalizace, vodovodu, plynovodu, nová výstavba horkovodu, oprava
povrchu vozovky a chodníků v celé Bezručově ulici včetně křižovatky
s Masarykovou ulicí.
Rekonst. kanalizace + vodovodu – inv. město Klatovy – od 22. 7. do 31. 8.
Výstavba horkovodu – investor Klatovská teplárna – od 22. 7. do 31. 8.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 19. 8. do 20. 9.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 9. 9. do 25. 10.
Veškeré práce se budou provádět za uzavírky Bezručovy ulice, přístup
ke vchodům bude zabezpečen.

Chodník podél silnice I/27 v obci Luby – výstavba nového chodníku,
zatrubnění odvodňovacího příkopu, výstavba veřejného osvětlení v úseku
od konce obce Luby vlevo ve směru na Železnou Rudu po odbočku
k vlakovému nádraží.
Termín realizace – od 1. 7. do 31. 10.
Práce se provádí za částečného omezení provozu zúžením jízdního
pruhu na silnici I/27. Přístupy k nemovitostem jsou zabezpečeny.

Luby - výstavba chodníku u silnice I/27.
Úprava rampy a chodníku u čp. 809 v Cibulkově ulici – bezbariérová
úprava stávající rampy včetně zábradlí, úprava chodníku podél štítu
budovy.
Termín realizace – od 12. 8. do 30. 8.
Práce se provedou bez uzavírky za částečného omezení provozu.
Oprava povrchu propojovací MK v obci Štěpánovice – rekonstrukce
části vodovodního řadu, oprava asfaltového povrchu komunikace.
Rekonstrukce vodovodu – od 12. 8. do 30. 8.
Oprava povrchu komunikace – od 2.9. do 20.9.
Práce se budou provádět za úplné uzavírky propojovací komunikace,
přístup k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
provádí průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků
na komunikacích.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Bezručova ulice.

3x foto na straně: Rudolf Lang

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Anketa o nejlepší
provozovnu roku 2013
Vážení čtenáři,
Město Klatovy letos vyhlásilo již 3. ročník soutěže o nejlepší
provozovnu roku. Hlasovat v soutěži může každý, bez ohledu na
bydliště, hlasovací lístek je přiložen, po vyplnění jej vhoďte do
urny v Infocentru na náměstí.
Každý, kdo uvede do hlasovacího lístku své jméno
a adresu, bude zařazen do slosování. Vylosovaných pět respondentů pozveme po Novém roce na radnici k převzetí cen.
Hlasujte pro nejlepší provozovnu města ve čtyřech
kategoriích: prodej zboží (prodejny všeho druhu), restaurace a
občerstvení, výroba (např. potravinářská a jakákoli jiná), ostatní
služby (např. kadeřnictví, poradenství všeho druhu, finanční
služby, pomoc v domácnosti, pečovatelské služby apod.)
Hlasování uzavřeme 30. 12. 2013 a zástupci prvních třech
provozoven s největším počtem hlasů v každé kategorii budou
oceněni na radnici při slavnostním shromáždění dne 2. ledna
2014. Hlasovat můžete též na webových stránkách města.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2013
NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2013 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2013 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

výroba
restaurační zařízení
Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

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

Podpis

* 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.
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Kriminalitu zastavit nedokáží.
Pomáhat jejím obětem však umí, už 22 let.
Oběti několika desítek případů té nejzávažnější kriminality již letos nalezly pomoc
v Bílém kruhu bezpečí,
konkrétně v poradně v Plzni.
Trauma, mnohdy na celý život,
si nesou nejenom oběti a pozůstalí, ale i jejich příbuzní.
Od ledna tohoto roku je všem
lidem traumatizovaným trestným činem k dispozici bezplatně pomoc případové manažerky Bílého kruhu bezpečí.
Ta je připravena obětem
poskytnout okamžitou pomoc
v náročné životní situaci.
Jedná se především o zvládnutí různorodých aktuálních
potřeb, poskytnutí právních
informací a psychologické
podpory. Případně umí zprostředkovat terapeutický program, který poskytne Bílý
kruh bezpečí zdarma zvlášť
zranitelným obětem v rozsahu
deseti sezení.

I v období letních prázdnin
je tato služba dostupná bez
omezení. „Fungujeme v rámci
celého Plzeňského kraje. Pomoc obětem poskytujeme jak
ve spolupráci s Policií ČR
bezprostředně po oznámení,
tak i obětem, které trestný čin
neohlásily a přijdou osobně
nebo nám zavolají. Stojí tak
mimo systém, snaží se s činem
vyrovnat samy a my jim v tom
pomáháme. To se týká zejména případů znásilnění, kde je
počet oznámených trestných
činů pouhých 5%“, uvedla
případová manažerka Monika
Jelínková. Během naší poradenské práce s klienty se setkáváme se situacemi, ve
kterých je potřeba navázání
dlouhodobějšího vztahu, opakované setkávání s cílem podpory a pomoci, což zajišťuje
nová služba případové manažerky klienta. Kontakt může

iniciovat jak ohrožená osoba,
ale také příbuzní, sousedé, kolegové, přátelé. Včasná intervence a zmapování potřeb
oběti závažného násilí, sdílené
zásady spolupráce a výměna
informací interdisciplinární
sítě je jedním z pilířů úspěchu
kvalitní pomoci.
V tomto roce případová
manažerka Bílého kruhu
bezpečí nejčastěji pomáhala
obětem loupežných přepadení,
znásilnění, domácího násilí,
stalkingu a v několika případech také pomáhala pozůstalým po obětech.

Ročně eviduje Bílý kruh
bezpečí v rámci České republiky téměř 12 000 kontaktů. Už
22 let poskytuje odbornou,
bezplatnou a diskrétní pomoc
obětem všech druhů trestných
činů, svědkům a pozůstalých
po obětech. Potřebujete-li
v Plzeňském kraji pomoc, stačí
v pracovní dny zavolat na číslo
773 551 311. Poradna sídlí na
adrese Husova 11 v Plzni.
K dispozici je také 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu telefonická krizová pomoc Bílého
kruhu bezpečí na telefonním
čísle 257 317 110.
Bc. Monika Jelínková
případová manažerka BKB

Nový sběrný dvůr v Klatovech

Město Klatovy otevřelo nový sběrný dvůr v ulici Dr. Sedláka,
který nahradil nevyhovující prostory ve Hřbitovní ulici. Provoz
nového sběrného dvora byl zahájen 18. 6. 2013.
Sběrný dvůr je určen pro odkládání odpadu z činnosti občanů
(tj. fyzických nepodnikajících osob) města Klatovy a integrovaných
obcí.
Ve sběrném dvoře mohou občané bezúplatně odložit papír, sklo,
plasty, stavební suť (do objemu 1 m3), odpad ze zahrádek (tráva,
větve), lednice, televizory a další elektroniku, objemný odpad
a nebezpečné odpady, jako jsou např. barvy, oleje, autobaterie,
zářivky. Úplný seznam odpadů, které lze ve sběrném dvoře odkládat,
je k dispozici u provozovatele sběrného dvora a naleznete jej též na
www.klatovy.cz/mukt/komunalniodpad.asp.
Provozní doba:
pondělí až pátek
sobota
neděle

duben až říjen
12-19 hod.
14-19 hod.
14-20 hod.

listopad až březen
11-18 hod.
11-17 hod.
14-17 hod.

Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu sběrného dvora
a řídili se pokyny obsluhy.
Provoz starého sběrného dvora ve Hřbitovní ulici byl ukončen
dne 30. 6. 2013. Žádáme občany, aby neodkládali odpad na volné
prostranství v místě starého sběrného dvora. Upozorňujeme, že
nepovolené odkládání odpadů mimo určená místa lze postihnout
jako přestupek sankcí do výše 50 000 Kč.
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 12. 6. 2013 další, v pořadí již
XXXX. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Z důvodu zatraktivnění podmínek pro poskytnutí půjček
jak pro fyzické osoby, tak i pro společenství domů byla schválena nová Směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov.
Byla zvýšena horní hranice půjčených prostředků pro
jednotlivé tituly.
Byl zvýšen limit pro ručení 1 bonitním ručitelem na
každých 100 000 Kč namísto původních na každých 50 000 Kč,
takže bude třeba pro vyšší půjčky méně ručitelů. Z podmínek
ručení byla vyjmuta společenství domů. Ručení společenství je
dáno zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů.
Druh poskytovaných půjček byl rozšířen o titul
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu
(silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál), lhůta
splatnosti 4 roky, úrok 3 %, horní hranice půjčky do 100 000 Kč
na 1 dům-čp.
Poskytování půjček vyžaduje i nadále 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 žádosti musí být 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
100 000 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.
Uzavírka podání žádostí XXXX. kola je do 23. 8. 2013.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v měsíci září 2013.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček
Lhůta
splatnosti

Úrok
půjčky

Horní
hranice

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

3%

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

3%

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud,
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

4%

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

4%

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkónových dveří v domě

4 roky

3%

do 100 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 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Název/účel

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.
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Město Klatovy jako investor realizuje v druhé
polovině roku 2013 tyto investiční akce:
Klatovy, Bezručova ul. – rekonstrukce vodovodu a stoky
A-5, II. etapa. Předmětem stavby je výměna stávajícího vodovodu a kanalizace v ulici Bezručova. Rozsah akce zahrnuje
výměnu vodovodu v délce 98,2 m a kanalizace v délce 101,2 m
včetně přepojení nebo výměny stávajících domovních přípojek.
V návaznosti na tuto stavbu bude v Bezručově ul. provedena
pokládka teplovodu, plynu a následná obnova povrchu místní
komunikace v celé šíři vozovky. Stavba vyvolá úplnou uzavírku ulice Bezručova a částečnou uzavírku ulice Masarykova.
Dodavatelem stavby je firma Šumavské vodovody a kanalizace
a.s. Klatovy a celkové náklady činí 1 691 204,-Kč vč. DPH.
Termín realizace: 22. 7. – 6. 9. 2013.
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Pavel Vlček, tel.: 376 347 284.
Štěpánovice, směr Sekrýt – rekonstrukce vodovodu,
I. etapa. Předmětem stavby je výměna stávajícího vodovodního řadu ve Štěpánovicích v původní trase za nové vodovodní
potrubí v délce 108 m. V rámci výměny vodovodního řadu dojde k přepojení domovních přípojek a osazení 1 ks podzemního
hydrantu. Tato část rekonstrukce se realizuje v koordinaci s následnou obnovou povrchu místní komunikace v celé její šíři.
Dodavatelem stavby je firma Šumavské vodovody a kanalizace
a.s. Klatovy a celkové náklady činí 437 960,-Kč vč. DPH.
Termín realizace: 12. 8. - 30. 8. 2013.
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Pavel Vlček, tel.: 376 347 284.
Stavební úpravy Divadelní čp. 148/I. Klatovy – oprava
stropní konstrukce – I. etapa. Předmětem plnění je odstranění
havarijního stavu stropní konstrukce na 4. NP.
Dodavatelem stavby je firma ALDAST, spol. s r.o. Strakonice
a celkové náklady činí 540 699,70 Kč vč. DPH.
Termín realizace: 17. 7. – 10. 9. 2013.
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Eva Slabá, tel. 376 347 237.

Termín realizace:

12. 7. – 27. 10. 2013 MŠ Studentská
12. 7. – 30. 9. 2013
MŠ Luby
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kučera, tel. 376 347 239.
Rekonstrukce vytápění – MŠ Luby.
Předmětem plnění je rekonstrukce vytápění MŠ, náhrada el.
akumulačního topení za ústřední topení a dodávka plynových
kondenzačních kotlů. Dodavatelem stavby je firma TOPI Klatovy s.r.o. a celkové náklady činí 974 581 Kč vč. DPH.
Termín realizace: 8. 7. – 23. 8. 2013.
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kučera, tel. 376 347 239.
Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Tolstého, Klatovy –
II. etapa.
Předmětem plnění je rekonstrukce sociálních zařízení u 3 pavilonů budovy základní školy. Dodavatelem stavby je firma STAFIKO stav s.r.o. a celkové náklady činí 4 729 228 Kč vč. DPH.
Termín realizace: 17. 6. – 16. 8. 2013.
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kučera, tel. 376 347 239.
Revitalizace MŠ Máchova 668, Klatovy.
Předmětem plnění je kompletní zateplení obvodového pláště
budov, střešních konstrukcí a výměny výplní otvorů, odstranění
stávající spojovací chodby a vyzdění nové. Dodavatelem stavby je firma Kypta – Stavoservis s.r.o. Zruč-Senec a celkové
náklady činí 6 665 669 Kč vč. DPH. Na akci byla získána
dotace z OPŽP.
Termín realizace: 1. 7. – 30. 10. 2013.
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kučera, tel. 376 347 239.
Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

Oprava krovu a obnova střešního pláště č.p. 139/I., Krameriova ul., Klatovy. Předmětem plnění oprava krovu a výměna
střešní krytiny včetně klempířských prvků a hromosvodu.
Dodavatelem stavby je firma ALFASTAV spol. s r.o. Sobětice
a celkové náklady činí 1 207 695 Kč včetně DPH.
Termín realizace: 15. 7. – 16. 9. 2013.
S případnými dotazy se obracejte na odbor rozvoje města.
Kontaktní osoba: Eva Slabá, tel. 376 347 237.
Zateplení MŠ Studentská a MŠ Luby.
Předmětem plnění je kompletní zateplení obvodového pláště
budov, střešních konstrukcí a výměny výplní otvorů. Dodavatelem stavby je firma Professional Building, s.r.o. Plzeň a celkové náklady činí 11 012 885 Kč vč. DPH. Na akci byla
získána dotace z OPŽP.

Zateplení MŠ Studentská.

foto: Rudolf Lang
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ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

„Zapomenutá“ minulost

Vážení Klatované,
psát v horkých dnech,
které přicnení snad dne, abych
nepotkal některého z návštěvníků našeho města, který si
zájmem prohlíží pamětní
desky umístěné na klatovské
radnici. Mnohdy též slyším
jejich úvahy, zda tam některá
z nich není nadbytečná.

Odhalení desky.

Domnívám se, že tomu tak
není. Věrně vystihují nejen
významné události našich
nedávných dějin, ale jsou
i jasným důkazem jejich pokřiveného výkladu v poválečných létech. V období, kdy
jsme měli zapomenout na
osvoboditele přinášející nám
svobodu od západu.
Nejlepším důkazem toho
je, že jsem nikdy před těmito
deskami nezaslechl debatu
o tom, zda některá nechybí.
Spolu s Američany měli totiž
být zapomenuti i naši vlastní
vojáci, kteří prošli mnoha
válečnými střety na afrických
a evropských bojištích. Svoji
válečnou pouť ukončili právě
na území západních Čech.
Část z nich dorazila též do
Klatov a jejich okolí. Jsou
tomu dva roky, kdy mi jeden
z pamětníků oněch událostí
přinesl ukázat dobové fotografie a posléze jsem byl
osloven členy historického

Spolku Klatovan se žádostí
o důstojné připomenutí hrdinství bojovníků Československé samostatné obrněné
brigády. V těchto dnech uplynulo právě sedmdesát let, kdy
byla tato vojenská jednotka
vytvořena. Z pochopitelných
důvodů žijících vojáků zůstala
již jen hrstka. Těší mne, že se
jim a jejich bojovým druhům,
kteří se dneška nedožili,
konečně dostává našeho veřejného poděkování a satisfakce v podobě odhalení
pamětní desky na čestném
místě u vchodu do klatovské
radnice. Právem tam patří. Je
dalším jasným dokladem
toho, že i Češi hrdinně
bojovali za vlastní svobodu.

Úterý 5. 11. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 17. 9. 2013
Úterý 1. 10. 2013
Vybráno z obsahu:

Klatovské dění
strana 2
Připravované projekty
strana 3
Komunikace v září
strana 4
Ztížený začátek
školního roku
strana 6
Evropský týden mobility
strana 7

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Evropská noc vědců
2013 Klatovy
strana 8

foto: Spolek Klatovan

Válečný veterán a člen Čs. samostatné obrněné brigády
podplukovník Emil Kočnar a předseda strakonické
jednoty Čs. obce legionářské Zdeněk Hruška.
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Klatovské dění
Během prvního týdne měsíce září mě zaujalo několik
nenápadných událostí, které
mají svůj význam do budoucna.
Letmo je zmíním:
Chapadlo pomáhá v protidrogové prevenci
Drogová scéna je v Klatovech početnější než jinde, soustavná a koordinovaná práce
s drogově závislými bohužel
není. O to vítanější jsou aktivity
subjektů neziskového sektoru.
Jedním z nich je místní Charita,
jejíž klub Chapadlo znovu
uspořádal odpoledne, v němž postupně pracoval s žáky šesti
tříd ze ZŠ Plánická, Čapkova a Masarykova. Zkusme si odpovědět na otázky, na něž ve dvojicích hledali řešení žáci škol:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

Nová ředitelka
Rada města vybírala ředitelku MěKS. Opět se ukázalo, jak
jsou město a jeho organizace zvenčí těžko prostupné – na volné
místo byla z 10 uchazeček vybrána zaměstnankyně města.
Ostatních devět uchazeček, nemajících pracovní vztah k městu,
neuspělo.
Sklo Loetz
V prostorách jezuitské koleje byla instalována ukázka
připravované dlouhodobé expozice šumavského skla Loetz
v Klatovech s ukázkou budoucího využití pavilonu vedle
budovy muzea. Na obrázku je jedna z fotografií tohoto
mimořádného šumavského skla z již zaniklé sklárny Klášterský
Mlýn u Rejštějna.

Kombinace různých drog je v pohodě.
Káva i tabák jsou drogy.
Je-li malé množství drogy dobré, je užívání větších
dávek ještě lepší.
Marihuana je bezpečná droga.
Užívání drogy v těhotenství škodí.
Nejčastěji užívanou drogou u nás je heroin.
Jednou závislý, navždy závislý.
Léčba je úspěšná, jen pokud do ní člověk nastoupí
dobrovolně.

Situace ohledně užívání drog není černobílá, mnohé otázky
jsou diskutabilní, o užívání drog toho, jako dospělí, většinou
příliš nevíme. Vyhraněné postoje typu „všechny drogy jsou
svinstvo“ anebo naopak „ať si každý dělá co chce“ zpravidla
řešeni nikam neposunou. Přístup Chapadla (tohle je ukázka jen
malé části) zaslouží ocenění.
Dobrovolníci v SZTŠ
V zahradě SZTŠ v Klatovech se svými přáteli rozloučili
dobrovolníci, kteří ukončili střední školu a často odcházejí
jinam, ať za prací nebo za studiem. Poděkování zaslouží
neúnavná organizátorka studentského dobrovolnictví Jana
Toušová, dále Iva Štruncová z plzeňského Totemu, zastřešujícího dobrovolnické aktivity v kraji, ředitel SZTŠ Vladislav
Smolík a v neposlední řadě pracovnice Denního stacionáře
Diakonie Merklín a Charity Klatovy, vesměs se svými svěřenci.
Lehkoatletický mítink pro Bystřici
Atletický stadion v Podhůrčí přivítal po roce opět klienty
Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad
Úhlavou. Jde již o třetí ročník atletických závodů, na jehož
uspořádání mají zásluhu klatovský oddíl atletiky s předsedou
Jiřím Hostýnkem, bystřický Domov v čele s ředitelkou
Kateřinou Šimkovou a Lesní stavby Nýrsko s.r.o. v čele
s jednatelem společnosti Jiřím Svejkovským. Pro klienty
Domova je to činnost, na kterou se celoročně těší.

Šumavské sklo Loetz
autoři: studenti VoŠ Orange Factory v Praze a Fakulty umění
a designu UJEP v Ústí nad Labem pod vedením
prof. Miroslava Vojtěchovského a MgA. Mariana Beneše
Diakonie
Merklínská Diakonie opustila chráněné bydlení v dominikánském klášteře - jedná se o prostory prvního patra. Stalo se
tak již v létě, (v tom tato zpráva vybočuje ze zářijové řady), ale
na důsledky, které se od toho začínají odvíjet, chceme nějak
reagovat.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Připravované projekty
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Zpravodaje
Vás vedoucí odboru rozvoje
města paní Ing. Daniela Pleskotová seznámila s přehledem
investičních akcí, které město
realizuje jako investor v druhé
polovině roku 2013. Ve výčtu
jsou uvedeny akce, které
budou v tomto období dokončeny. Dovolte mi připomenout
některé další projekty, které
právě začínají (a budou vesměs
finalizovány v roce 2014 ) či se
připravují.
Tím nejvýznamnějším je projekt nazvaný „Zatraktivnění
krytého plaveckého bazénu Klatovy“, o němž jsme
opakovaně klatovskou veřejnost informovali. Nyní mi dovolte
jen zmínit, že stavba v srpnu začala, její rozpočtové náklady
jsou 53,4 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty respektive
64,5 mil. Kč s daní z přidané hodnoty, harmonogram prací
předpokládá dokončení v září příštího roku. O postupu stavby
nové „welness části“ krytého bazénu Vás budeme informovat.
Zastupitelstvu města byly předloženy ke schválení smlouvy
na dotace na následující investiční akce:
a) Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní
centrum: předpokládané rozpočtové náklady (včetně DPH)
16,8 mil. Kč, dotace 13 mil. Kč, poskytovatelem dotace je
regionální operační program (ROP NUTS II Jihozápad).
K tomuto projektu je hotova kompletní prováděcí
dokumentace, rada města na svém jednání dne 3.9. vyhlásila
veřejnou zakázku na jeho realizaci. Předpokládáme, že
stavba bude dokončena v roce 2014.
b) Klatovy – Sobětice, vrty HV 11 a 12: projekt o celkových
nákladech 0,7 mil. Kč (včetně DPH) bude podpořen dotací
ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) částkou
0,47 mil. Kč. Jeho realizací získá město Klatovy „pojistku“
pro případ výpadku vody z nýrské přehrady.
Oba projekty dostaly pomyslnou „zelenou“ a mohou být
uskutečněny.
V průběhu léta byly našemu městu ze strany SFŽP schváleny
dotační podpory dalších investičních akcí :
c) Tvořivá zahrada k nadechnutí: k tomuto projektu byl
vydán tzv. registrační list (de facto příslib financování
projektu) a do počátku února 2014 musíme doložit další
doklady potřebné k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Tvořivá zahrada by měla vzniknout v MŠ na ulici Národních
mučedníků, předpokládaný rozpočet (včetně DPH) je 3,3
mil. Kč, dotace by měla pokrýt 2,9 mil. Kč. Projekt ještě
musí projít jednáním rady města a zastupitelstva.
d) Revitalizace rybníka U Parku: projekt je součástí sanace
Mercandinových sadů, řeší odbahnění rybníka, úpravy břehů
včetně oplocení, nové výústní zařízení a bezpečnostní přeliv,
sadovnické úpravy a vytvoření tzv. litorálního pásma na

přítoku do rybníka. Celkový rozpočet je 8.9 mil. Kč, dotace
by měla uhradit 5,7 mil. Kč. Práce jsou naplánovány na
podzim a zimu 2014 a 2015 (do března 2015). Věříme, že
výběrové řízení nabídne nižší realizační částky. Výraznou
položkou rozpočtu je odstranění cca 4.100 m3 bahna.
e) Doplnění a zkvalitnění systému pro separaci a svoz
odpadu města Klatov: tato investice by měla napomoci
tomu, že se rozšíří počet sběrných nádob na tříděný odpad
(tzv. zvony na papír, sklo, plasty) o dalších 150 zvonů a dále
bychom rádi pořídili nové svozové vozidlo. Tento projekt
patří k tzv. rychloobrátkovým projektům, musí být
realizován ještě v tomto roce. Celkové rozpočtové náklady
jsou 6,8 mil. Kč, předpokládaná dotace 4,5 mil. Kč.
Výběrová řízení na realizaci projektu rada města vypsala na
svém jednání dne 3. 9. I zde věříme v zajímavé nabídky.
V průběhu léta byly dokončeny přípravy dalších projektů, na
něž jsme podali žádosti o dotace:
f) Zateplení ZŠ Tolstého: jde o projekt, kde město žádá
o podporu opakovaně, celková investice by měla dosáhnout
částky 41,1 mil. Kč při předpokládané výši dotace 33,8 mil.
Kč. V případě úspěchu žádosti o dotaci, bychom rádi akci
započali již v druhé polovině roku 2014 a dokončili ji v roce
2015 před zahájením školního roku.
g) Zateplení MŠ U Pošty: v průběhu letošních prázdnin byly
zatepleny 3 mateřské školky, o čemž Vás informuje v jiném
článku pan starosta, v případě MŠ U Pošty bychom chtěli
nákladem 5,4 mil. Kč při předpokládané dotaci 3,8 mil. Kč
dosáhnout téhož. Akce by měla, dle našich plánů,
proběhnout v létě 2014.
h) Odbahnění rybníka Sobětice: i zde žádáme SFŽP o dotaci
na projekt o celkových výdajích 3,3 mil. Kč (předpokládaná
dotace 1,3 mil. Kč).
Věřím, že v příštím Zpravodaji Vám budu moci sdělit, že
jsou dokončeny všechny požadované práce pro podání žádosti
na projekty Revitalizace Mercandinových sadů – I. etapa
a na projekt Poldr Luby, kde byla úspěšně dokončena jednání
o zajištění potřebných pozemků. Rada města uložila odboru
rozvoje města připravit žádosti o dotace na tyto investice tak,
aby mohly být podány ve výzvě, jež končí k 18. 10. 2013.
Věřím, že odbor rozvoje města o tyto projekty „zabojuje“ se
stejným zaujetím, důsledností a úsilím jako tomu bylo
v případě areálu letního kina, kde se mu letos konečně podařilo
dotaci získat.
Z výčtu projektů a předpokládaných termínů jejich realizace
je patrné, že konec letošního roku a rok příští budou náročné též
z hlediska financování a řízení cash flow jednotlivých projektů.
I z tohoto důvodu je potěšitelné, že se poměrně příznivě vyvíjí
hospodaření města. O něm Vás budu informovat příště, po jednání zastupitelstva, které se rozpočtem a rozbory hospodaření
za 1. pol. 2013 zabývalo na svém jednání dne 10. 9. 2013.
Přeji Vám hezký konec léta a krásný podzim.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Komunikace v měsíci září 2013
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
I/27 Klatovy, most ev. č. 27-094 (u čerpacích stanic) – investor ŘSD ČR
Plzeň – přestavba celého mostu nad silnicemi i železniční tratí.
Stavba je realizována za úplné výluky silničního i pěšího provozu na
mostě, a dále za úplné výluky silničního provozu na podjezdné větvi
silnice III/11766 a na zpevněné místní komunikaci. Zároveň je omezen
provoz na železniční trati pod mostem (snížení rychlosti vlaků,
krátkodobé výluky pro určité stavební práce a činnosti). Linková autobusová doprava je vedena též po objízdných trasách. Autobusová
zastávka pro linkovou dopravu Plzeňská, u nemocnice je bez náhrady
zrušena.
Objízdné trasy jsou vyznačeny na komunikacích. Ve směru z Klatov na
Plzeň je využita silnice na Točník, obousměrně je využita propojovací
komunikace Pod Borem. Termín realizace akce od 2. 4. do 30. 9. 2013
Oprava povrchu části silnice I/27 v obci Luby – investor ŘSD ČR Plzeň –
odfrézování starého asfaltového povrchu, výměna poklopů kanalizačních
šachet za „samonivelační“, položení nové asfaltové vrstvy v úseku od
odbočky k OD Hypernova po konec obce Luby.
Termín realizace – v období září až říjen. Práce se provedou za
částečného omezení provozu.
Rekonstrukce inženýrských sítí v Bezručově ulici – rekonstrukce
kanalizace, vodovodu, plynovodu, nová výstavba horkovodu, oprava
povrchu vozovky a chodníků v celé Bezručově ulici včetně křižovatky
s Masarykovou ulicí.
Rekonst. kanalizace + vodovodu – inv. město Klatovy – od 22. 7. do 31. 8.
Výstavba horkovodu – investor Klatovská teplárna – od 22. 7. do 31. 8.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 19. 8. do 20. 9.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 9. 9. do 25. 10.
Veškeré práce se budou provádět za uzavírky Bezručovy ulice, přístup
ke vchodům bude zabezpečen.
Chodník podél silnice I/27 v obci Luby – výstavba nového chodníku,
zatrubnění odvodňovacího příkopu, výstavba veřejného osvětlení v úseku
od konce obce Luby vlevo ve směru na Železnou Rudu po odbočku
k vlakovému nádraží.
Termín realizace – od 1. 7. do 31. 10.
Práce se provádí za částečného omezení provozu zúžením jízdního
pruhu na silnici I/27. Přístupy k nemovitostem jsou zabezpečeny.

Oprava povrchu části komunikace v obci Střeziměř – oprava povrchu
vozovky včetně odvodnění.
Termín realizace – od 2. 9. do 27. 9. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace, přístup
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu chodníku části Podhůrecké ulice – bezbariérová oprava
povrchu chodníku včetně opravy lamp a vedení veřejného osvětlení v úseku
mezi Máchovou a Voříškovou ulicí vlevo.
Termín realizace – od 23. 9. do 11. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku, přístup k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu chodníku části Tolstého ulice – bezbariérová oprava
povrchu chodníku v úseku mezi Podhůreckou a Macharovou ulicí vpravo.
Termín realizace – od 23. 9. do 11. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku, přístup k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu chodníku části Mánesovy ulice – bezbariérová oprava
povrchu stávajícího travnatého chodníku v úseku mezi Domažlickou
a Karafiátovou ulicí vpravo.
Termín realizace – od 2. 9. do 20. 9. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku, přístup k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu části vozovky v Neumannově ulici – oprava
vodovodních přípojek, rekonstrukce plynovodu a oprava povrchu vozovky
„slepé komunikace“
Oprava vodovodních přípojek a plynovodu – od 16. 9. do 30. 9. 2013.
Oprava povrchu komunikace – od 1. 10. do 25. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky slepé komunikace, přístup k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Pro měsíc říjen připravujeme:
Úpravu povrchu komunikace části Nuderovy ulice v úseku před garážemi.
Práce proběhnou za úplné uzavírky této části komunikace.
Úpravu povrchu komunikace k cihelně v obci Pihovice. Práce proběhnou
za úplné uzavírky této části komunikace.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
provádí průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků
na komunikacích.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
Výstavba chodníku podél silnice
I/27 v obci Luby

foto: Rudolf Lang

Oprava povrchu propojovací MK v obci Štěpánovice – rekonstrukce
části vodovodního řadu, oprava asfaltového povrchu komunikace.
Rekonstrukce vodovodu – od 12. 8. do 30. 8.
Oprava povrchu komunikace – od 2.9. do 20.9.
Práce se provádí za úplné uzavírky propojovací komunikace, přístup
k sousedním nemovitostem je zabezpečen.

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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Město Klatovy
zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení místa úředníka
Odboru výstavby a územního plánování
Městského úřadu v Klatovech
na oddělení povolování staveb.
Pracovní náplň:
• komplexní posuzování projektové a jiné dokumentace
náročných staveb za jednotlivé specializované obory v rámci
územního a stavebního řízení.
Platové zařazení:
• platová třída 9 nebo 10 (v souladu s nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., v platném znění).
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné
vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
a 3 roky praxe v oboru,
• iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
• znalost stavebního zákona a souvisejících předpisů,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění sk. B,
• praxe v oboru nad rámec kvalifikačních předpokladů a znalost
cizího jazyka vítána.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 20. 9. 2013 na adresu:
Městský úřad Klatovy
k rukám tajemníka M.Šafaříka
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení úředník OVÚP“.

Vážení občané,
od letošního května do června 2014 probíhá na Klatovsku
projekt, který se zabývá mapováním potřeb sociálních služeb
v tomto regionu. Sociální služby jsou služby určené lidem
v tíživých životních situacích, jsou využívány napříč věkovými
kategoriemi a málokdo z nás tyto služby během života nevyužije.
Jedná se o služby jako je např. poradenství, doprovod k lékaři,
celodenní péče v domácnosti, donáška oběda, pobytové služby
typu domov pro seniory a mnoho dalších, pomáhajících služeb.
Projekt komunitního plánování sociálních služeb na
Klatovsku, který realizuje Centrum pro komunitní práci západní
Čechy ve spolupráci s městem Klatovy z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, navazuje na
obdobný projekt z let 2006-2008. Klade si za cíl dále rozvíjet
sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám místních občanů
a místním možnostem. Tento cíl lze nejlépe uskutečnit s pomocí
znalosti názorů a potřeb odborné i široké veřejnosti a v neposlední
řadě také možnostmi místních samospráv a organizací. Za tímto
účelem jsou v současné době mapovány poskytované sociální
služby a sociální situace ve městech a obcích Klatovska. Poté
budou od října letošního roku pořádána veřejná setkání a tvořeny
pracovní skupiny, které budou diskutovat o chybějících službách
a plánovat rozvoj sociálních služeb do budoucích let.
Pokud je Vám téma sociálních služeb blízké, nabízíme Vám
možnost vyjádřit svůj názor, podělit se o své zkušenosti
a podílet se tak na budoucí podobě sociálních služeb ve Vašem
okolí, a to účastí na veřejných setkáních a zapojením se do
pracovních skupin.
Další informace o projektu, o veřejných setkáních
a pracovních skupinách budou k dispozici na internetových
stránkách www.klatovy.cz (městský úřad, komunitní plánování)
a také je poskytne koordinátor projektu Bc. Ondřej Starý, tel.:
774 497 874, e-mail: ondrej.stary@cpkp.cz. Za realizační tým
projektu
Ondřej Starý
koordinátor projektu
Projekt „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních
služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko“ realizuje
Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s městem Klatovy.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Klatovskou knihovnu navštíví indický nádí
Napadlo vás někdy, jaké by to
bylo, kdybyste znali svou budoucnost? Kdybyste ji mohli
nějak ovlivnit? I významné
osobnosti často konzultují svá
rozhodnutí s astrology nebo kartářkami. V knihovnách palmových listů v Indii se nachází
proroctví, které podle legendy sepsalo před sedmi tisíci lety sedm
svatých Rišiů. Ti na palmové
listy vyryli informace o osudech
kontinentů, zemí, národů a tisíců

lidí, kteří je v budoucnu vyhledají a přijdou se zeptat na svůj
osud. Každý je zpravidla konfrontován se dvěma palmovými
listy. Na prvním je uvedeno jeho
jméno, podrobnosti z dosavadního života a údaje o předchozích
inkarnacích. Pokud údaje souhlasí, přečte vykladač zvaný nádí
z druhého listu budoucnost –
tedy nepřečte, ale vyzpívá. Umění interpretace textů je jakýmsi
velmi specifickým druhém véd-

ské astrologie. Údaje jsou zapsány ve starotamilštině nebo
v sanskrtu. Přečtení proroctví má
člověku pomoci k poznání vlastního určení, hlavního úkolu a životních lekcí, jež by měl v právě
probíhající inkarnaci absolvovat.
V září budete mít jedinečnou
příležitost setkat se s jedním
z takzvaných vykladačů. Českou
republiku navštíví indický nádí
Palanisamy Chinappa a kromě
Prahy, Brna, Ostravy a Pardubic

navštíví také Klatovy. O své zážitky a dojmy z knihoven palmových listů se s vámi při této příležitosti podělí také jeho průvodce
Ing. Pavel Krejčí. Přednáška proběhne pod záštitou Městské
knihovny Klatovy 26. 9. 2013 od
19:30 hodin.
Rezervace do 20. 9. 2013 na
tel. čísle 376 347 466, na e-mailu
sluzby@knih-kt.cz nebo osobně
v knihovně.
Eva Sommerová, MěK Klatovy
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Ztížený začátek školního roku
Velmi hektické dny předcházející začátek školního roku
prožívaly paní učitelky a vedení
mateřských škol ve třech jejich
zařízeních. Dobře vím, že
stejnými obavami jste sledovali
stav ve školkách i vy, rodiče
dětí, které tyto školky navště-

vují. V plném běhu byly a ještě
stále jsou práce na zateplení
a rekonstrukci budov sloužící
nejmenším dětem v Lubech,
v Máchově a Studentské ulici.
Delší dobu po opravách
volaly. Využili jsme tedy příležitosti a požádali o evropské

Vizualizace MŠ Luby po rekonstrukci.

finanční prostředky ze Státního
fondu životního prostředí.
V souvislosti s hrozbou nevyčerpání pro Českou republiku
určených financí byly vyhlášeny „rychloobrátkové“ výzvy.
Uspěli jsme a na přelomu měsíce června a července obdrželi

ilustrace: MěÚ Klatovy

cca 13 mil. Kč. Po nezbytných
administrativních krocích v podobě lhůt na výběrová řízení
opravy započaly. Zhotovitelské
firmy pracovaly doslova s nožem na krku. Ještě pár dní před
začátkem školního roku jsem si
nebyl jistý ani jejich ujišťováním o jeho zahájení, byť
v provizorních podmínkách.
Chci jednoznačně poděkovat jak vám, pracovníkům MŠ,
tak i všem rodičům, kteří jste
jim svým pochopením a spoluprací významně napomohli
a napomáháte ke zdárnému průběhu rekonstrukcí budov MŠ.
Věřím, že po dokončení prací
v nich bude provoz úspornější
a především poskytnou příjemnější prostředí pro vaše děti.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Potravinová pomoc

Západočeská univerzita v Plzni nabídne od října v Klatovech kurzy Univerzity 3. věku

Počátkem roku 2012 byl zahájen na území Plzeňského kraje
pilotní projekt potravinové pomoci zaměřený na pomoc lidem
v akutní nouzi a lidem s rizikem propadu do dluhové pasti. Jedná
se o formu podpory osob v nepříznivé sociální situaci spojené
s finanční nouzí, která pomáhá lidem v těch nejtíživějších
případech. Donátorem tohoto projektu je Plzeňský kraj a jeho
realizaci zajišťuje Diecézní charita Plzeň. Na území Klatov je
poskytováním pomoci pověřena Oblastní charita Klatovy,
konkrétně Sociální poradna Oblastní charity Klatovy.
Pomoc je poskytována ve dvou variantách. Krátkodobá forma
je určena k překonání akutní neočekávané krize, kterou nejsou
osoby schopny zvládnout vyřešit vlastními silami a prostředky.
Dlouhodobá pomoc je zaměřena na osoby s dluhy, které nejsou
schopny splácet, i přes využití všech zákonných možností státu.
Cílem je odlehčit rozpočet osob či rodin, kterým hrozí propadnutí
do dluhové pasti. V průběhu poskytování potravinové pomoci se
s příjemci intenzivně pracuje, aby byla jejich nepříznivá situace
vyřešena. Uspořené finanční prostředky musí příjemce potravinové pomoci využít na splácení finančních závazků a toto každý
měsíc doložit např. potvrzením od věřitele. Potravinová pomoc je
nenároková služba.
V roce 2012 byla poskytnuta potravinová pomoc v celkové
finanční výši 133.000 Kč. V rámci projektu byly poskytovány
základní potraviny jako mouka, chléb, mléčné výrobky, těstoviny
apod. Nejčastějšími příjemci pomoci byli především matky
s dětmi – samoživitelky, lidé s dluhy a nezaměstnaní, kteří neměli
vytvořenou dostatečnou finanční rezervu k překlenutí nastalé
nepříznivé situace (opožděná výplata dávek státní sociální
podpory, zhoršený zdravotní stav, ztráta zaměstnání).
I v roce 2013 projekt potravinové pomoci v Plzeňském kraji
pokračuje.

V akademickém roce 2009/10 proběhl v Klatovech pilotní
vzdělávací program pro seniory Klatovska – „Kapitoly z historie
Klatovska“ pod odborným dohledem garanta Prof. PhDr. Tomáše
Jílka, CSc., který absolvovalo 117 posluchačů.
V letošním akad. roce nabízí Západočeská univerzita v Plzni
ve spolupráci s městem Klatovy nový studijní obor Univerzity třetího věku „Poznání minulosti“ zaměřené na Klatovy a Klatovské
osobnosti. Slavnostní zahájení bude spojeno s první přednáškou
a proběhne 17. října 2013 v bývalém Dominikánském klášteře
(Plánická 174), kde bude realizována výuka. Vyučovacím dnem
bude čtvrtek a to podle předem zveřejněného harmonogramu vždy
od 15:30 do 17:00 h. Součástí výuky bude i odborná exkurze.
Cena programu je 600 Kč za oba semestry.
Obsahem studijního programu bude seznámení posluchačů
s vývojem Klatovska a sousedních oblastí od pravěku po novověk
s důrazem na problematiku soudobých sídelních struktur a jejich
proměny v jednotlivých historických obdobích. V rámci jednotlivých přednášek budou diskutovány typy dochovaných lokalit
a jejich využití v širším soudobém kontextu na regionální i nadregionální úrovni a jejich význam pro poznání minulých populací.
Odborným garantem studijního cyklu je PhDr. Josef Hložek,
Ph.D. z Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni.
Další lektoři přednášek jsou pracovníci Státního okresního archivu
Klatov a Vlasti-vědného muzea v Klatovech.
Administraci U3V v Klatovech zajišťuje obecně prospěšná
společnost Úhlava. Zájemci se mohou přihlásit dne 24. 9. 2013 od
9:00 h do 12:00 h v prostorách bývalého Dominikánského kláštera (Plánická 174, Klatovy) u tajemnice U3V Bc. Magdaleny
Edlové. V případě volné kapacity budou další místa k dispozici
u Ing. Václava Kohouta v kanceláři Úhlava, o.p.s. (ul. Kpt.
Jaroše 94, Klatovy, tel. 376 311 745, e-mail: kohout@uhlava.cz).

Mgr. Alžběta Nováková
Oblastní charita Klatovy
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EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

16. - 22. září 2013
ČISTÝ VZDUCH - JE TO NA NÁS!
KOULENÍ NA KOLONÁDĚ

středa 18. 9. 2013 od 17.00 hodin
Přijďte si zahrát pétanque - přátelskou hru
s koulemi do Mercandinových sadů.
Připravil Bowle 09 - 1. pétanque klub Klatovy.

VYJÍŽDKA NA KOLECH

čtvrtek 19. 9. 2013 od 15.00 hodin
Vyjeďte si s námi na kole do okolí Klatov. Sraz všech účastníků
před klatovskou radnicí. Připravil Odbor životního prostředí
při MěÚ v Klatovech.

NORDIC WALKING

sobota 21. 9. 2013 od 14.00 hodin
Pojďte se s námi projít po trase Klatovského vycházkového
okruhu a naučit se techniku chůze Nordic walking. Sraz
účastníků před restaurací Kolonáda v Mercandinových sadech.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Po celý týden bude probíhat na základních školách akce „Bezpečná cesta do školy“,
kterou připravila ve spolupráci s projektem Zdravé město Klatovy Policie ČR
a Městská policie Klatovy.
Pro žáky základních škol jsou připraveny přednášky na téma „Čistota vzduchu v
Klatovech“. Připravil RNDr. S. Krýsl ve spolupráci s Odborem životního prostředí
při MěÚ v Klatovech.

Akce je pořádaná v
rámci projektu Zdravé
město Klatovy.

Přednáška v Klubu seniorů ve středu 18. 9. 2013 od 13.00 hodin na téma „Čistota
vzduchu v Klatovech“. Připravil RNDr. S. Krýsl ve spolupráci s Odborem životního
prostředí při MěÚ v Klatovech.
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Evropská noc vědců 2013 Klatovy
Evropská noc vědců „Researchers' Night“ je projet Evropské unie,
který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu
vědy a techniky v EU. Tato akce má v rámci Evropy mnohaletou tradici
a v České republice se pořádá již od roku 2005. Projekt je koncipovaný
jako rozsáhlé setkání vědecko-technických pracovníků s veřejností při
společných aktivitách, které mají za cíl vědu a techniku přiblížit veřejnosti. Setkání se konají v rámci jednoho dne a ne jinak tomu bude i 27. 9.
2013, kdy se v řadě českých a moravských měst budou prezentovat
odborné a vědecké organizace.
Západočeská pobočka České astronomické společnosti se tohoto
projektu účastní již devátým rokem a od roku 2010 využívá této akce
„Noci vědců“ k propagaci vědy i na místech mimo vědecká centra
velkých měst, hvězdáren či univerzit. Jako svá působiště vybírá lokality,
pro jejichž obyvatele by akce tohoto typu byla těžko dostupná. Po velmi
dobrých ohlasech z předchozích ročníků ve Stříbře, Přešticích
a Nepomuku jsme se rozhodli letošní Noc vědců 2013 uspořádat ve spolupráci s městem Klatovy, kde se budou moci občané města seznámit
s naším velmi bohatým programem, na kterém se ve velké míře budou
podílet především místní školy.
Na klatovském náměstí Míru se
představí více než desítka organizací s velmi bohatým programem,
jehož základnu budou tvořit především pokusy z fyziky, chemie nebo
také biologie. Ale těšit se můžete
i na astronomickou kuchařku, kde
se například bude vařit jedlá kometa, což ocení především ti nejmenší
návštěvníci. Pro ty větší a odvážnější zde bude mimo jiné připravený
vysokofrekvenční Teslův transformátor, který je schopný generovat
napětí až 230000V. Tak toto byla jen
malá ochutnávka zajímavých pokusů, které si budete moci vyzkoušet
na vlastní kůži přímo na klatovském
náměstí. Zároveň budou v přednáš-

kovém sálu Dominikánského kláštera během celého večera probíhat
astronomické a fyzikální přednášky doplněné vědomostní soutěží.
Úspěšní účastníci soutěže se mohou stát vlastníky astronomické
literatury a dalších věcných cen s astronomickou tématikou. Co by byla
Evropská noc vědců bez astronomického pozorování? I letos jsme si pro
návštěvníky připravili pozorování s dovezenou astronomickou
technikou, které se uskuteční za jasného počasí na místním náměstí.
Pozorovat budeme nejenom planety, ale například i deep-sky objekty. To
by se však nedalo uskutečnit bez podpory městského úřadu, který
ponechá na tento večer zhasnuté veřejné osvětlení na místním náměstí
a vytvoří nám tak příznivé podmínky pro astronomická pozorování.
Proto neváhejte a udělejte si ve svém nabitém programu chvilku čas
a přijďte se podívat mezi nás na atraktivní a poučný program plný pokusů, přednášek, pozorování a soutěží o věcné ceny.
Více informací o Evropské noci vědců v Klatovech
naleznete na webových stránkách Západočeské
pobočky České astronomické společnosti.
Bc. Monika Jelínková
případová manažerka BKB
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20 let partnerství Cham - Klatovy

Vážení Klatované,
1. října uplynulo 20 let od
chvíle, kdy tehdejší starostové
uzavřeli smlouvu o partnerství
mezi městy Cham a Klatovy.
Svými podpisy učinili významný krok k narovnání vztahů
mezi oběma sousedními národy. Chtěl bych znát jejich
pocity a vědět, co jim asi běželo
hlavou. To, co nám dnes přijde
zcela běžné a neumíme si již
ani jinak představit, bylo tehdy
něčím zcela novým. Pro oživení paměti si dovolím připomenout snad jen jednu skutečnost.
Přestože společná hranice již
nebyla v onom roce 1993

neprodyšně uzavřená, nesměli
ti, co se slavnostního aktu podpisu partnerské smlouvy účastnili, zapomenout na nezbytnou
náležitost v podobě cestovního
pasu a museli projet dvojí
hraniční kontrolou. Fakt, že
dnes si překročení státní
hranice téměř nepovšimneme,
vypovídá za vše. Tyto a mnohé
další chvíle, které se staly
nedílnou součástí dvě desítky
let trvající spolupráce spolků
a obyvatel obou měst, jsme si
připomněli na společném
zasedání městských rad na
chamské radnici.
Je asi zbytečné vyjmenovat
všechna společná přátelská setkání, sportovní utkání a kulturní vystoupení, jež se
v uplynulém období uskutečnila. Úspěšně jsme též zrealizovali řadu projektů, které
pomohly k obnově historických
památek v našem městě.
Za všechny aktivity bych
však chtěl výrazně vyzvednout
vzájemnou spolupráci klubů
seniorů. Přikládám jí totiž
význam zcela zásadní. Mnozí
jejich členové jsou totiž ještě
stále přímými pamětníky, byť
třeba tehdy v dětském věku,
hrůz a nespravedlivostí, které

Ing. Jan Vrána a Leo Hackenspiel při podpisu
partnerské smlouvy - 1. října 1993.

přinášely válečné a poválečné
roky. Dokáží-li se dnes oni
společně pobavit, zasoutěžit si
či navázat osobní přátelství, je
to jasný signál i pro mladou
nastupující generaci. Zároveň
to bere vítr z plachet falešným
nacionalistům a volání po
„starých“ pořádcích založených
na podněcování národních
a jakýchkoliv jiných nenávistí.
Nechci zapomínat, ani
zapomenout, na strašné události
minulého století. Naopak.
Právě to nám totiž dává šanci
na trvalé ukotvení se mezi
vyspělými demokratickými
státy „západního střihu“.
Partnerská smlouva mezi
malými městy Cham a Klatovy
je dozajista jen kapkou v moři
na poli dobrých česko-německých vztahů. I ona je
však nesmírně cenná. Velké
poděkování patří těm, kdo stáli
u jejího zrodu, pánům starostům Leo Hackenspielovi
a Ing. Janu Vránovi.

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 5. 11. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 15. 10. 2013
Úterý 29. 10. 2013
Vybráno z obsahu:

Klatovské dění
strana 2
Rozpočet a sdílené daně
strana 3
Komunikace v říjnu
strana 4
Sběr nebezpečného
odpadu + podzimní úklid
strana 6
Kultura + pozvánky
strana 7
Veřejné setkání
strana 8

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Společný zápis do zlaté knihy města Chamu
foto: MěÚ Klatovy
zahájila starostka Karin Bucher.
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„Zlí Němci“ nebo „zlí Češi“?

Rada města navštívila partnerské město Cham na pozvání
tamní radnice, a sice k oslavě
20 let trvání smlouvy o spolupráci obou měst. Jel jsem rád,
už proto, že společně s chamským radním Güntherem
Lommerem jsme, spolu s dalšími nadšenci, stáli u zrodu
kontaktů obou měst na jaře
roku 1990. Spolupráce nese své
plody, připomeňme např. společné výstavy zdejších a chamských výtvarníků, osobní kontakty, oboustrannou spolupráci
při získávání evropských dotačních peněz. Kontakty jistě
přispívají také k tomu, že tamní
noviny pravidelně věnují stránku informacím z našeho města
a okolí, příp. z české strany
Šumavy. (Bohužel, o tom se
nám v Klatovech zatím může
jen zdát).
Ve vstupním sálu chamské
radnice jsme byli přivítání pří-

pitky, shodou okolností pod
historickou malbou, zabírající
na výšku celou zeď. Zobrazuje
vojenskou šarvátku, k níž došlo
v roce 1429. Na jedné straně
slušně oblečené vojsko, bránící
své město, na druhé straně divocí nájezdníci, polonazí, příp.
jen v cárech kožešin. Doma
jsem zalistoval v knihovně
a podezření se potvrdilo: obraz
znázorňuje bitvu u Satzdorfu,
na níž byl hlouček husitů pobit
bavorským vojskem. Autorem
je Franz Spann, obraz vznikl
v roce 1935. Taková zobrazení
z té doby nejsou výjimečná,
mnohde jsou v různých verzích
dodnes živá v obrazech, pomnících i lidovém podání –
např. při tradičním lidovém
představení ve Furth in Wald
(Drachenstich) míval prý drak
české jméno nebo alespoň
z Čech přišel.
Ano, historie vytváří stereotypy, které žijí silněji, než
historická skutečnost, zejména
v onom lidovém podání. Podobně, jako my po 2. světové
válce cítíme „zlé Němce“, tak
Bavoři předtím cítili „zlé
Čechy“. Počátkem 20. století
se na hranicích poraženého,
reparacemi válcovaného Německa náhle ocitl samostatný,
nově vzniklý stát československý, vítězně vyšlý ze
zmatků a masakrů 1. světové
války. Jeho národnostní politiku netřeba rozebírat, řekněme
stručně, že nebyla považována
za nejdůležitější – vždyť přece

VÝSTAVY

PODZIM 2013
V PROSTORÁCH MESTSKÉHO ÚRADU
Č.P. 59/I, KLATOVY
STAVBA ROKU PLZENSKÉHO KRAJE 2012 23. 9. - 4. 11. 2013
OSUDOVÉ ROKY ČESKÉ STÁTNOSTI 2. 10. - 15. 10. 2013
PROJEKTY PODPORENÉ Z EVROPSKÉ UNIE PROSTREDNICTVÍM
ROP JIHOZÁPAD 16. 11. - 30. 11. 2013

Němec byl ten, kdo prohrál
válku! V tomto ovzduší, jak
ilustruje chamská radniční
malba, se na bavorské straně
velmi rychle oživily „husitské“
konotace - byla zaseta dračí
setba. Ta žije na obou stranách
v podvědomí a vyplouvá na povrch v konfliktních situacích,
ve zkratkovitých politických
a siláckých úvahách.
Není dobře minulost přibarvovat na růžovo ani před ní
zavírat oči. Naopak – dozvídejme se od ní co nejvíc, protože
to pomůže sousedovi lépe
porozumět. Bavorsko i Česko

jsou dnes v historicky radikálně jiné situaci, pravděpodobně
nejlepší, v jaké kdy obojí
obyvatelé žili. V Chamu,
v Neukirchen bei Hl. Blut,
v Arnbrucku a v mnohých
dalších obcích a městech máme
skutečné přátele, vím, že
podobně i oni mezi námi. To je
to nejlepší, co můžeme jak
partnerskými smlouvami, tak
osobními kontakty posilovat.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Vzpomínka
20 let od tragické dopravní nehody

PhDr. Božena Zýková

PhDr. Jan Benedikt

PhDr. Antonín Vlček

Etnograf, ředitelka muzea v letech 1960 - 1971,
odborný zájem soustředila na obor české
lidové hračky a produkci šumavských skláren

Historik a etnograf muzea, konzervátor
památkové péče, kronikář města Klatov,
vlastivědný pracovník Klatovska a Domažlicka

Etnograf muzea, muzikolog, svůj odborný
výzkum zaměřoval na problematiku lidové hudby,
věnoval se také lidovému zvyklosloví

Mgr. Václava Strnadová

Jan Smolík

Historik a archivář muzea, věnovala se
historii a architektuře církevních památek
okresů Klatovy a Plzeň - jih

Absolvent Střední zemědělské školy
v Klatovech, v Okresním muzeu pracoval
v rámci civilní služby

V pondělí 14. října 2013 uplyne již 20 let od tragické dopravní
nehody, při níž zahynuli tito zaměstnanci klatovského muzea:
PhDr. Benedikt Jan – vedoucí odborného oddělení
Smolík Jan – pracovník provozního oddělení
Mgr. Strnadová Václava – odborný pracovník historik-archivář
PhDr. Vlček Antonín – odborný pracovník etnograf
PhDr. Zýková Božena – odborný pracovník etnograf, emeritní
ředitelka klatovského muzea
Kolektiv zaměstnanců Vlastivědného muzea Dr. Hostaše
v Klatovech, p. o., si váží práce, kterou vykonali pro tuto instituci
a věnuje jim tichou vzpomínku.
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Rozpočet a sdílené daně
Vážení čtenáři Zpravodaje,
milí Klatované,
v průběhu minulého roku
jsem Vás pravidelně informoval o vývoji tzv. sdílených daní
a o našich očekáváních jejich
vývoje pro rok 2013. Důvod je
zřejmý – tak jako tak jsou
hlavním zdrojem příjmů našeho města. Vývoj sdílených daní
je jakýmsi barometrem ekonomiky. Ptáte se proč ?
Stačí si uvědomit, že náš
podíl na sdílených daních je
jen „maličkým“ zlomkem
toho, co stát na těchto daních vybere. Stát vybere dost, jen
pokud se ekonomice, tj. podnikatelům a občanům, daří a tudíž
i platí daně. Daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. Občané
a podnikatelé samozřejmě platí ještě další daně a poplatky, ale
právě daně z příjmů a daň z přidané hodnoty jsou nazývány tzv.
sdílenými daněmi. Sdílí je stát s obcemi (a kraji) a jsou tak
základem financování českých samospráv.
V minulém roce vláda Petra Nečase přišla s tzv. novým
rozpočtovým určením daní. Jeho důsledkem mělo být navýšení
příjmů většiny měst a obcí. Přestože existovaly „zaručené“
propočty tohoto navýšení, byli jsme při přípravě rozpočtu
opatrní. Propočty totiž byly odvislé od jedné neznámé – od
vývoje ekonomiky. I z toho důvodu jsme (a zejména kvůli
zásadě opatrnosti, která velí příjmy podhodnocovat a výdaje
mírně nadhodnocovat) do rozpočtu příjmů projektovali menší
částky, než nám propočty (mimochodem autorizované ministerstvem financí) navrhovaly. Skutečný vývoj letošního roku
nám dal zapravdu. Nicméně i tak jsme relativně spokojeni.
Zatím vývoj sdílených daní odpovídá našemu očekávání. Ke
konci srpna jsme inkasovali 141,5 mil. Kč, loni 130 mil. Kč.
Doufáme, že tomu tak bude i v posledních měsících tohoto
roku.
Graf : Vývoj sdílených daní – roky 2013 a 2012.

Nicméně je nutné uvažovat i o novém rozpočtu. Jaký bude
objem sdílených daní, s kterým můžeme „počítat“ pro rok
2014? Zkusme si společně odhadnout to správné „číslo“, které
máme do rozpočtu dát. Inspirací nám budiž propočty vývoje
sdílených daní tak, jak je pro město Klatovy připravila
společnost AQE Advisors, která už několik let připravuje tzv.
rozpočtový výhled našeho města. Rozpočtový výhled je
názorem nezávislého odborníka na vývoj příjmů a výdajů,
i proto jej, jako pomocný, ale i oponentní názor, pravidelně
publikujeme na stránkách města v sekci „rozpočet.“ Názor
společnosti AQE, odvozený od dat publikovaných ministerstvem financí, zní:
Sdílená daň

2013

2014

2015

Daň z příjmu - fyzické osoby,
53,53
závislá činnost
Daň z příjmu - fyzické osoby, osvč 3,87

55,93

53,54

4,50

4,50

5,16

5,05

4,10

Daň z příjmu právnických osob

47,57

46,28

43,64

DPH

99,81

101,14

104,87

209,94

212,90

210,65

Daň z příjmu - „srážková“

Celkem (v mil. Kč)

Pokud bychom se drželi tohoto názoru, mohli bychom
celkový příjem ze sdílených daní na rok 2014 projektovat ve
výši 212,9 mil. Kč. Budeme však raději trochu „přízemní“
a vyprojektujeme částku o něco málo nižší než 200 mil. Kč.
Od rozpočtu příjmů se odvíjí rozpočet výdajů. Malé
podhodnocení příjmů vede k větší obezřetnosti na straně
výdajů. Naopak nadhodnocení příjmů vede k přílišnému
optimismu na straně výdajů a tomu bychom se rádi vyhnuli.
Rozpočet musí být reálný, musí motivovat a musí být
přiměřeně opatrný, abychom se vyhnuli zbytečným „překvapením.“ Budu rád, pokud Vás tento text povede k zájmu
o přípravu rozpočtu na rok 2014. Jeho pracovní návrh bude dán
k dispozici zastupitelům na listopadovém jednání, následovat
bude jeho projednání ve finanční komisi, finančním výboru
a posléze radě města. Počítáme též s tzv. „pracovním zastupitelstvem“ – tj. de facto seminářem k rozpočtu, na kterém se
probírají všechny rozpočtové detaily. Samotný rozpočet by pak
mělo na doporučení rady města a se stanovisky komise a výboru schválit zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání.
Závěrem mi dovolte drobnou poznámku k nedávnému
výběru nové ředitelky Městského kulturního střediska. Rada
města zvolila novou ředitelku až ve druhém výběrovém řízení,
když v tom prvním vhodného adepta nenašla. Opět se ukázalo,
že rada města se snaží hledat vždy toho nejlepšího kandidáta,
a to bez ohledu na to, odkud přichází. Přeji tedy nové ředitelce
paní Ing. Věře Schmidové v její nové funkci úspěch.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Komunikace v měsíci říjnu 2013
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Oprava povrchu části silnice I/27 v obci Luby – investor ŘSD ČR Plzeň –
odfrézování starého asfaltového povrchu, výměna poklopů kanalizačních
šachet za „samonivelační“, položení nové asfaltové vrstvy v úseku od
odbočky k OD Hypernova po konec obce Luby.
Termín realizace – během měsíce října. Práce se provedou za
částečného omezení provozu.
Rekonstrukce inženýrských sítí v Bezručově ulici – rekonstrukce
kanalizace, vodovodu, plynovodu, nová výstavba horkovodu, oprava
povrchu vozovky a chodníků v celé Bezručově ulici včetně křižovatky
s Masarykovou ulicí.
Rekonst. kanalizace + vodovodu – inv. město Klatovy – od 22. 7. do 31. 8.
Výstavba horkovodu – investor Klatovská teplárna – od 22. 7. do 31. 8.
Rekonstrukce plynovodu – investor RWE – od 19. 8. do 20. 9.
Oprava povrchu komunikací – investor město Klatovy – od 9. 9. do 25. 10.
Veškeré práce se provádí za uzavírky Bezručovy ulice, přístup ke
vchodům je zabezpečen.

„slepé komunikace“
Oprava vodovodních přípojek a plynovodu – od 16. 9. do 30. 9. 2013.
Oprava povrchu komunikace – od 1. 10. do 25. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky slepé komunikace, přístup k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu chodníku v Neumannově ulici - úprava vodovodních
hrnečků, oprava sloupů veřejného osvětlení, bezbariérová oprava povrchu
pravostranného chodníku ve směru Procházkova včetně části Měchurovy
ulice v úseku od Korálkovy.
Oprava vodovodních hrnečků a VO – od 7. 10. do 18. 10. 2013.
Oprava povrchu chodníku – od 14. 10. do 25. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku po jednotlivých úsecích.
Přístup k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Chodník podél silnice I/27 v obci Luby – výstavba nového chodníku,
zatrubnění odvodňovacího příkopu, výstavba veřejného osvětlení v úseku
od konce obce Luby vlevo ve směru na Železnou Rudu po odbočku
k vlakovému nádraží.
Termín realizace – od 1. 7. do 31. 10.
Práce se provádí za částečného omezení provozu zúžením jízdního
pruhu na silnici I/27. Přístupy k nemovitostem jsou zabezpečeny.
Oprava povrchu části komunikace v obci Střeziměř – oprava povrchu
vozovky včetně odvodnění.
Termín realizace – od 2. 9. do 15. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace, přístup
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu chodníku části Tolstého ulice – bezbariérová oprava
povrchu chodníku v úseku mezi Podhůreckou a Macharovou ulicí vpravo.
Termín realizace – od 23. 9. do 11. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku, přístup k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.

Neumannova ulice.

2x foto: Rudolf Lang

Oprava povrchu části vozovky v Nuderově ulici – oprava povrchu
vozovky včetně úpravy odvodnění v úseku před garážemi.
Termín realizace – v období od 1. 10. do 31. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky tohoto úseku komunikace.
Garáže nebudou po dobu stavby obsluhovány.
Oprava přídlažby v části Kvapilovy ulice – oprava rozebrané přídlažby
z kamenných kostek včetně „přebalení“ vozovky v pruhu o šíři 1 m v délce
cca 60 m. Termín realizace – v období od 1. 10. do 31. 10. 2013.
Práce se provedou za provozu s částečným omezením dopravy.
Oprava povrchu komunikace k pískovně v obci Pihovice – oprava
povrchu vozovky s povrchem z penetrace v úseku podél rodinných domů.
Termín realizace – v období od 1. 10. do 31. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky tohoto úseku komunikace.
Přístup k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
provádí průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků
na komunikacích.

Podhůrecká ulice.
Oprava povrchu chodníku části Podhůrecké ulice – bezbariérová oprava
povrchu chodníku včetně opravy lamp a vedení veřejného osvětlení v úseku
mezi Máchovou a Voříškovou ulicí vlevo.
Termín realizace – od 23. 9. do 11. 10. 2013.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku, přístup k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu části vozovky v Neumannově ulici – oprava
vodovodních přípojek, rekonstrukce plynovodu a oprava povrchu vozovky

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Kultura v Klatovech nejen
v adventním čase
Městské kulturní středisko stejně jako minulý rok připravuje
pro klatovskou veřejnost „Přehled adventních akcí v Klatovech“ a
„Přehled společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech
v roce 2014“. Naší snahou je vytvořit ucelené přehledy, jak pro
občany, tak i pro všechny návštěvníky Klatov. I touto cestou
nabízíme zveřejnění akcí organizací, institucí, firem, které chtějí
propagovat své akce zdarma v závěru tohoto roku a zejména v roce
2014. Přehledy vydá MěKS Klatovy a následně je bude bezúplatně
distribuovat. V případě zájmu prosíme o zaslání informací
s názvem akce, termínem, místem a časem konáním na následující
e-mail kontakt: propagace@mksklatovy.cz. do 25. října 2013.
V závěru roku MěKS Klatovy připravuje řadu zajímavých
kulturních zážitků pro milovníky různých kulturních žánrů.
Na listopad 2013 pro Vás připravujeme:
1. 11. JAZZ BEZ HRANIC – Rozhlasový Big Band Gustava
Broma - pod vedením Vlada Valoviče od 19:00 hod. Velký sál KD.
8. 11. KRISTINA & BAND – HOREHRONIE TOUR 2013 –
koncert populární slovenské zpěvačky od 19:00 hod., velký sál KD.
13. 11. PLES SENIORŮ od 13:30 hod. K tanci a poslechu hraje
Červená sedma, velký sál KD.
17. 11. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
2013 - KLENOTY ČESKÉ HUDBY – koncert ke státnímu svátku
od 19:00 hod. Účinkují: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie
Vokálková – fléna, Zbyňka Šolcová – harfa. Sál klatovské radnice.
26. 11. Jaromír Nohavica – koncert od 18:00 hod. v kult. domě.
29. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU od 18:00 hodin
s kulturním programem na klatovském náměstí.
Na prosinec 2013 pro Vás připravujeme:
5. 12. MIKULÁŠSKÁ A ČERTOVSKÁ SHOW od 17:00 hodin
na klatovském náměstí.
12. 12. Slavné melodie velkých mistrů – předvánoční koncert
slavných melodií velkých mistrů: B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka,
J.J. Ryby atd. od 19:00 hod. Sál klatovské radnice
15. 12. SPIRITUÁL KVINTET – vánoční koncert od 19:00
hodin. Velký sál KD.
31. 12. SILVESTR 2013 od 20:00 hodin. Velký sál KD.
1. 1. 2014 PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2014 – od 17:00 hodin
na klatovském náměstí.
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Vážení občané,
od letošního května do června 2014 probíhá na Klatovsku
projekt, který se zabývá mapováním potřeb sociálních služeb
v tomto regionu. Sociální služby jsou služby určené lidem
v tíživých životních situacích, jsou využívány napříč věkovými
kategoriemi a málokdo z nás tyto služby během života nevyužije.
Jedná se o služby jako je např. poradenství, doprovod k lékaři,
celodenní péče v domácnosti, donáška oběda, pobytové služby
typu domov pro seniory a mnoho dalších, pomáhajících služeb.
Projekt komunitního plánování sociálních služeb na
Klatovsku, který realizuje Centrum pro komunitní práci západní
Čechy ve spolupráci s městem Klatovy z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, navazuje na
obdobný projekt z let 2006-2008. Klade si za cíl dále rozvíjet
sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám místních občanů
a místním možnostem. Tento cíl lze nejlépe uskutečnit s pomocí
znalosti názorů a potřeb odborné i široké veřejnosti a v neposlední
řadě také možnostmi místních samospráv a organizací. Za tímto
účelem jsou v současné době mapovány poskytované sociální
služby a sociální situace ve městech a obcích Klatovska. Poté
budou od října letošního roku pořádána veřejná setkání a tvořeny
pracovní skupiny, které budou diskutovat o chybějících službách
a plánovat rozvoj sociálních služeb do budoucích let.
Pokud je Vám téma sociálních služeb blízké, nabízíme Vám
možnost vyjádřit svůj názor, podělit se o své zkušenosti
a podílet se tak na budoucí podobě sociálních služeb ve Vašem
okolí, a to účastí na veřejných setkáních a zapojením se do
pracovních skupin.
Další informace o projektu, o veřejných setkáních
a pracovních skupinách budou k dispozici na internetových
stránkách www.klatovy.cz (městský úřad, komunitní plánování)
a také je poskytne koordinátor projektu Bc. Ondřej Starý, tel.:
774 497 874, e-mail: ondrej.stary@cpkp.cz. Za realizační tým
projektu
Ondřej Starý
koordinátor projektu
Projekt „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních
služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko“ realizuje
Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s městem Klatovy.
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Boží muka a vyhlídka sv. Martina, lesopark Hůrka, Klatovy
Město Klatovy v současné
době realizuje obnovu dvou
turistických míst – Božích muk
a vyhlídky sv. Martina, která se
nachází na okrajích rekreačního lesa Hůrka v Klatovech.
Kolem stávajících Božích
muk bude provedeno nové
zpevnění plochy. Na vyhlídce
u sv. Martina bude provedena
také zpevněná plocha, na které
budou osazeny dvě dřevěné
lavičky a odpadkový koš. Dále

budou vysázeny 3 solitérní
stromy za účasti bavorského
partnera projektu, kterým je
Mark Neukirchen b. Hl.Blut.
Cílem projektu je obnovit
a zatraktivnit tato dvě
vyhledávaná turistická místa.

Termín realizace: 1. 9. – 15.
10. 2013. Celkové náklady:
268 349 Kč, 324 702 Kč včetně
DPH. Bude poskytnuta dotace
z Programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko

ve výši 6.445 EUR na úpravu
zpevněné plochy kolem Božích
muk a na veškeré úpravy
realizované v rámci vyhlídky
u sv. Martina.
Zhotovitel: firma Koramex
Sušice a.s.
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„Evropský týden mobility – Klatovy“
– Projekt Zdravé město Klatovy
V rámci projektu Zdravé
město Klatovy se v týdnu od
16. - 22. 9. 2013 uskutečnil
Evropský týden mobility.
I přes nepřízeň počasí, která
během téměř celého tohoto
týdne panovala, se uskutečnila
ve čtvrtek 19. 9. 2013
vyjížďka na kolech do okolí
Klatov. Vyjížďku připravil
Odbor životního prostředí
MěÚ Klatovy a sraz účastníků
byl v 15:00 hod. před
klatovskou radnicí.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Další akcí, které přálo
počasí, byla dne 21. 9. 2013
procházka po trase Klatovského vycházkového okruhu.
Sraz účastníků, kteří se přišli
naučit techniku chůze Nordic
walking, byl ve 14:00 hod.
před restaurací Kolonáda
v Mercandinových sadech.
Bc. Hana Křivohlavá
vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví
MěÚ Klatovy

Město Klatovy uskuteční ve dnech 10. 10. 2013 až 21. 10. 2013

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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, ul. Dr. Sedláka
Provozní doba:
pondělí - pátek:
sobota:
neděle:

12.00 - 19.00
14.00 - 19.00
14.00 - 20.00

Město Klatovy
upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění
velkoobjemových kontejnerů v období od 7. 10. 2013 do 27. 10. 2013
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 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.

Podzimní úklid

Nebezpečné odpady mohou občané města od června
2013 ve sběrném dvoře odevzdávat celoročně.
Sběrný dvůr je určen pouze pro občany Města Klatov.
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. Další informace na
www.klatovy.cz/mukt/komunalniodpad.asp
Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah
k životnímu prostředí.
Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb.

Stanoviště:
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
Zahrádky Plánické předměstí

Termín přistavení:

7. 10. 2013 – 13. 10. 2013

14. 10. 2013 – 20. 10. 2013

Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna,
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
21. 10. 2013 – 27. 10. 2013
Drslavice, Tupadly, Dobrá Voda,
Beňovy, Pihovice, Věckovice

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Výzva všem perníkářkám (perníkářům)…
Kulturní dům v Klatovech
letos opět zavoní perníčky.
Výstavu s názvem Perníkové
betlémy připravují pracovníci
MěKS Klatovy v galerii
Atrium kulturního domu.
Perníkové betlémy všech
tvarů i velikostí, zdobené různými technikami, prostorové,
závěsné i stojací budou lákat
návštěvníky celý prosinec. Na
výstavě uvidíte i další perníkové dekorace a perníčky si
budete moci také zakoupit.

Již nyní se na přípravě podílí mnoho šikovných amatérských tvůrců z Klatov i okolí,
proto neváhejte, a pokud rádi
zdobíte perníčky, zúčastněte
se výstavy i jako autor. Své
výtvory můžete doručit do
kulturního domu do 15. 11.
Budeme rádi za každý nový
betlémek i novou perníkářku
(perníkáře).
V případě zájmu kontaktujte prosím paní Radku
Grösslovou - MěKS Klatovy,
tel.: 376 370 938.

Anketa o nejlepší
provozovnu roku 2013
Vážení čtenáři,
Město Klatovy letos vyhlásilo již 3. ročník soutěže o nejlepší
provozovnu roku. Hlasovat v soutěži může každý, bez ohledu na
bydliště, hlasovací lístek je přiložen, po vyplnění jej vhoďte do
urny v Infocentru na náměstí.
Každý, kdo uvede do hlasovacího lístku své jméno
a adresu, bude zařazen do slosování. Vylosovaných pět res-

pondentů pozveme po Novém roce na radnici k převzetí cen.
Hlasujte pro nejlepší provozovnu města ve čtyřech
kategoriích: prodej zboží (prodejny všeho druhu), restaurace a
občerstvení, výroba (např. potravinářská a jakákoli jiná), ostatní
služby (např. kadeřnictví, poradenství všeho druhu, finanční
služby, pomoc v domácnosti, pečovatelské služby apod.)
Hlasování uzavřeme 30. 12. 2013 a zástupci prvních třech
provozoven s největším počtem hlasů v každé kategorii budou
oceněni na radnici při slavnostním shromáždění dne 2. ledna
2014. Hlasovat můžete též na webových stránkách města.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2013
NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2013 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2013 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

výroba
restaurační zařízení
Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

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

Podpis

* 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.
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2. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku
Město Klatovy a Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Vás srdečně zve na:

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
na téma
služby, které pomáhají lidem v tíživých životních situacích

KDY:

22. října 2013 v 15:30 h

KDE:

Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském
klášteře, Plánická 174, Klatovy – přednáškový sál
v 1. patře
Zařízení je bezbariérové!

PRO KOHO :

Program:

občané klatovského regionu, představitelé obcí a měst,
poskytovatelé sociálních služeb, organizace poskytu jící
související služby a sdružující občany, pracovníci úřadů a
institucí v sociální oblasti

a) Úvodní slovo starosty města Klatovy
b) Představení 2. etapy komunitního pláálnnoícvhánslíusžoecbi
c) Diskuze o nedostatcích a problémecohbvlastoicniáalnKílatovsku

• Zajímají Vás možnosti pomoci v tíživých životních situacích na Klatovsku?
• Chcete přispět ke zlepšení služeb pomáhajících v žtiívých životních situacích ve Vašem
regionu?
• Chcete vědět, jak budeme pracovat na zlepšení těchto služeb ?

! Přijďte říci Váš názor !
Více informací o veřejném setkání a 2.etapě komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku Vám
podá p. Šárka Fremrová, koordinátorka pro KPSS na Klatovsku (tel. 777 793 729, e-mail:
sarka.fremrova@cpkp.cz) . Informace jsou k dispozici také na internetových stránkách
Klatovský
zpravodaj. Vydává Město Klatovy, nebo
náměstí
Míru 62, 339 01 Klatovy.
http://www.klatovy.cz/mukt/kp.asp
www.cpkp.cz.
Ročník V. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka:
každého
měsíce.vPříspěvky
mohou
být redakčně
upraveny.
osoba: M. Šafařík
- msafarik@mukt.cz
Veřejné20.
setkání
se uskuteční
rámci projektu
„Podpora
udržitelnosti
procesuOdpovědná
plánování dostupnosti
sociálních
služeb
Sazba:
vydavatelství
Komoří -“ Rudolf
Lang, Tisk: Novotisk
Praha
na území ORP Klatovy
a Mikroregionu
Touškovsko
(CZ.1.04/.3.1.03/97.00055),
kterýs.r.o.
realizuje
Centrum pro
Náklad
10.000 výtisků.
Distribuováno
zdarma
městěAkce
Klatovy
a integrovaných
obcích.
komunitní
práci západní
Čechy a jehož
partnerem je
Město ve
Klatovy.
je financována
z prostředků
ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
informační měsíčník Města Klatovy

ROČNÍK V.

LISTOPAD 2013

www.klatovy.cz

Podpora prospěšných aktivit

Vážení Klatované,
následující týdny si výrazně spojuji s přípravou
a schválením rozpočtu města
pro následující rok. Jedná se
o dokument zcela zásadního
významu nejen z pohledu
rozhodování o investičních
záměrech, rozsahu oprav
a údržby městského majetku.
Jeho nedílnou součástí pravidelně bývá též kapitola na
podporu rozmanitých sportovních, kulturních, sociálních
a spolkových aktivit ve výši
9-10 mil. Kč. Právě ty zmiňuji
zcela záměrně.
Krom písemné formy žádostí totiž nyní absolvuji
mnohá jednání se žadateli
o finanční podporu jejich
činnosti a záměrů. Jim, ostatně
jako i v létech předcházejících, nelze upřít velkou
míru prospěšnosti. Snaží se
jimi obohatit a zpestřit všední
život svých spoluobčanů bez
ohledu na jejich věk. Mnohým
z nich dokonce pomáhají
i s elementárním zapojením se
do běžného života.
Jedním se však letos předkládání žádostí výrazně odli-

šuje. Oproti minulosti výrazně
přibývá žadatelů mimoklatovských. Zároveň se občas
napříč řadami předkladatelů
setkávám až s ultimativním
tónem: „Město musí dát či navýšit. Nedáte-li, naše činnost
skončí. Ze svého rozpočtu si
to můžete dovolit“. Často vše
doplňují argumenty o snížení
finančních dotací státních či
krajských. Chápu je tedy, že se
snaží jít cestou co nejmenšího
odporu. Velmi dobře ví, že
městská pokladna netone
v dluzích.
Při rozhodování o případném navyšování finančních
prostředků na podporu výše
zmíněných aktivit je však
třeba mít na paměti, že v rámci
základního rozpočtu (cca 350
mil. Kč) zbývá pro zajištění
nezbytného chodu města přibližně 50 mil. Kč „volných“
prostředků. Snažíme se je
vždy plně využít jako prostředky investiční. Nezbytné
budou nejen pro úspěšné
dokončení již probíhajících
staveb. Musíme být připraveni

též spolufinancovat předkládané projekty s možným
podílem evropských dotací.
Plně si uvědomuji, jak
složité rozhodování mají
zastupitelé před sebou. Mají-li
i nadále udržet hospodaření
města bez dlouhodobých
dluhů, musí při rozhodování
o rozpočtu města přihlížet
k velké šíři hledisek. Netroufám si v této chvíli hovořit za
všechny své kolegy, protože
připravovaný rozpočet je stále
ještě upravován. Mnoho se
snad ale v názorech lišit nebudeme. Za sebe žadatelům
o finanční podpory zcela jasně
odpovídám: „Vážíme si vaší
činnosti. Dobře víme, že jste
pro život ve městě přínosem.
V žádném případě vás nenecháme na holičkách. Velmi
bych si přál, abychom pro vás
i v roce 2014 dokázali z rozpočtu města vyčlenit finance
alespoň ve stejné výši jako
letos“.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 17. 12. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 12. 11. 2013
Úterý 26. 11. 2013
Vybráno z obsahu:
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František Wiendl převezme cenu Paměti národa
Předseda klatovské pobočky
Konfederace politických vězňů
František Wiendl převezme
17. listopadu ve 21:00 h. na pražském Žofíně Cenu paměti národa. Pan Wiendl v dohledné době
oslaví devadesátiny. Ocenění
vyzdvihuje jeho životní postoj –
boj za svobodu proti nesvobodě
nacistické i komunistické. V roce
2008 obdržel František Wiendl
státní vyznamenání, Řád T. G.
Masaryka. Slavnost na Žofíně
bude přenášet Česká televize.
foto: Rudolf Lang

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Klatovské dění
Nájmy bytů podle nového zákona
Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník,
který mj. mění zákonné podmínky pronájmu bytů. Shrnu
telegraficky nejdůležitější změny:
Zcela se opouští koncepce zajišťování náhradních bytů.
Nájemné si strany sjednávají dohodou, neujednají-li výši nájmu
vůbec (přesto smlouva může vzniknout), vznikne pronajímateli
právo na nájemné ve výši, jaká je v den uzavření smlouvy
v místě obvyklá (tržní) pro obdobný byt. Dohodnuté nájemné
může pronajímatel postupně zvyšovat až na úroveň obvyklého
nájemného, ne však o více než o 20% za poslední 3 roky celkem
a ne častěji než 1x za rok. Nedohodnou-li se strany na zvýšení,
rozhodne o výši nájemného soud a to tak, aby nájemné
odpovídalo ceně v místě a čase obvyklé.
Nové je také to, že k bydlení lze pronajmout i prostor, který
není kolaudován jako byt, pokud bude i dál zajišťovat pohodlné
a hygienicky vyhovující bydlení. Z téhož důvodu může
pronajímatel vymezit celkový maximální počet osob v bytě. Do
tohoto počtu může nájemce přijmout dalšího člena domácnosti,
zvýšení počtu však musí pronajímateli oznámit. V bytě je možné
i pracovat příp. podnikat, nezvýší-li to zatížení bytu nebo domu.
Byt či dům je pronajímatel povinen udržovat po dobu nájmu
na své náklady, nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné
opravy bytu. Nájemce, který ví, že bude v bytě nepřítomen déle
než dva měsíce je povinen oznámit to předem pronajímateli
a označit osobu, která v té době v nutných případech zajistí
přístup do bytu.
Přechod nájmu bytu po smrti nájemce se liší v detailech,
nikoli však v koncepci (nájemci se stávají členové domácnosti,
kteří tam bydlí a nemají vlastní byt, pokud jich není, tak nově
i dědicové). Nové je dále to, že nájem po přechodu na nástupce
původního nájemce skončí do dvou let, výjimky jsou u osob
starších 70 a mladších 18 let. U dědice, který nežil ve společné
domácnosti s nájemcem a nájem na něho přejde může
pronajímatel do 2 měsíců nájem vypovědět.
Poruší-li nájemce závažně své povinnosti z nájmu, může
pronajímatel nájem vypovědět bez ohledu na to, je-li sjednán na
dobu určitou či neurčitou. Výpovědní lhůta je 3 měsíce,
v nejzávažnějších případech může pronajímatel požadovat
ukončení ihned. Nájemce může soud požádat o přezkoumání
oprávněnosti výpovědi, a to do dvou měsíců ode dne, kdy mu
výpověď došla.
Poděkování dobrovolníkům
V říjnu vyčistili dobrovolníci travnaté břehy Drnového
potoka ve městě. Díky Povodí za předchozí posečení trávy,
Technickým službám za odvoz odpadků a především samotným
dobrovolníkům ze SZTŠ v Klatovech a zdejší Charity. Tentokrát,
na rozdíl od jara, kdy dominovali studenti, jsme byli spíše věku
středního a staršího. Akci zaštiťuje město Klatovy.
Čas heren se blíží ke konci
Boj s hazardem jsme úspěšně legislativně i soudně vybojovali. Přesto ještě máme na území města herny. Kde je chyba?
Ministerstvo financí je povinno, nepřeje-li si obec hazard na
svém území, licence na provoz přístrojů nevydávat a vydané
zrušit. MF je v rušení licencí pomalé, takže dosud v Klatovech

zůstává v činnosti na 133 přístrojů. Pro srovnání - ke konci roku
2011 jich bylo ve městě 320, ke konci roku 2012 pak 240 kusů.
V září t.r. zastupitelstvo proto dál přitvrdilo podmínky: herny
smějí mít otevřeno denně pouze od 14:00 do 22:00 hod. Přesto
mnohé herny novou obecně závaznou vyhlášku nedodržují, příp.
ji vykládají tak, že vypnou mimo uvedenou dobu hrací přístroje
a v provozovně dále čepují. To je postup nezákonný. Má-li
provozovna (restaurace, bar, herna) uvnitř byť jen jediný hrací
přístroj, smí otevřít nejdříve ve 14:00 a zavřít nejpozději ve
22:00. Provozní doba provozoven, které nemají hrací přístroje,
zůstává od 8:00 do 02:00, v pátek a v sobotu do 04:30 hod.
Jakmile tedy provozovatel odstraní z provozovny hrací přístroje,
může automaticky přejít na delší provozní dobu.
Městská policie dosud více vysvětlovala, nyní začíná
zasahovat.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Zveme Vás k debatě o sociálních
službách na Klatovsku!
Sociální služby pomáhají lidem v tíživých životních situacích.
Jsou využívány napříč věkovými kategoriemi a málokdo z nás tyto
služby během života vůbec nevyužije. V současné době je na
Klatovsku realizován projekt, jehož hlavním úkolem je najít
problémy v sociální oblasti a hledat jejich možná řešení.
V těchto dnech bylo ukončeno mapování aktuální situace na
Klatovsku. Výstupy tohoto průzkumu budou v následujících
týdnech vyhodnoceny v pracovních skupinách. Hlavní okruhy jsou
zaměřeny na seniory, osoby se zdravotním postižením, děti,
mládež, rodiny s dětmi a ostatní osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Naším cílem je nejen pojmenovat nedostatky
v sociálních službách pro občany Klatovska, ale pokusit se také
společně nalézt způsoby, jak tyto nedostatky odstranit.
Nabízíme Vám možnost vyjádřit svůj názor a zapojit se do
debaty. Podělte se o své zkušenosti a zapojte se do procesu
zlepšování sociálních služeb! První setkání pracovních skupin se
bude konat 14. 11. 2013 od 10 hod. (téma: senioři, osoby se
zdravotním postižením), 14. 11. 2013 od 13 hod. (téma: děti,
mládež a rodiny s dětmi) a 19. 11. 2013 od 10 hod. (téma: ostatní
osoby ohrožené sociálním vyloučením). Místo konání je vždy
stejné: Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském
klášteře, Plánická 174, Klatovy – 1. patro (přístup je
bezbariérový).
Více informací Vám podá koordinátorka projektu Šárka Fremrová (tel: 777 793 729, e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz). Informace jsou také k dispozici na webových stránkách www.klatovy.cz
(odkaz „Komunitní plánování“) nebo na www.cpkp.cz.
Aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Podpora udržitelnosti procesu
plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu
Touškovsko“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00055, který realizuje Centrum pro
komunitní práci západní Čechy a jehož partnerem je Město Klatovy.
Financování je zajištěno ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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Rozpočtová odpovědnost pro příští rok
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsem Vás
informoval o přípravě rozpočtu
a o postupu jeho projednání
a schválení. Dovolte mi na
předchozí text stručně navázat.
Zmínil jsem Rozpočtový
výhled, který pro naše město již
léta zpracovává firma AQE
Advisors. Charakterizoval jsem
jej jako poradní, ale i oponentní
názor na vývoj našeho hospodaření. Výhled je zajímavý
i tím, že nám poskytuje nezávislý odhad vývoje sdílených
daní, tj. vývoje základního zdroje našich příjmů. Kromě rozpočtového výhledu si nechává město Klatovy již tradičně zpracovávat tzv. Moody´s rating. Oč jde? Je to nezávislá analýza
připravená mezinárodně respektovanou ratingovou společností
Moody´s. Jejím závěrem je pak tzv. „rating“ nebo-li hodnocení
finančního stavu města. Ten nejnověji zní: Aa1.cz, je to tedy
nejvyšší rating, který může české město (jak analytici „hezky“
říkají „municipalita“) v současné době dosáhnout. Výhled
ratingu je stabilní. Úvěrové hodnocení – tzv. BCA (Baseline
Credit Assesment) je a3. Na www stránkách města (v části
věnované rozpočtu) je publikována celá analýza s podrobným
zhodnocením. Je dobré, že pozitivní hodnocení si město Klatovy
udržuje již po několik let. Dobrý rating byl a může být dobrým
pomocníkem při vyjednávání s finančními institucemi.
Základní zdůvodnění uděleného ratingu zní: „Národní rating
Aa1.cz udělený městu Klatovy odráží obezřetný přístup vedení
města, díky kterému město dosáhlo dobrých provozních
výsledků, a solidní úrovně hotovostních rezerv, které pokrývají
převážnou část dluhu města. I když vedení města neplánuje ve
střednědobém výhledu zvyšovat svou zadluženost, relativně vyšší
dluhová služba omezuje jeho ratingové hodnocení. Rating
Klatov je dále omezen systémem financování samospráv v České
republice, který dává městům jen malý prostor pružně ovlivňovat
a řídit své běžné příjmy a výdaje.“
Za silné stránky našeho města považuje agentura Moody´s
„konzervativní přístup k rozpočtu odrážející se v solidním
provozním hospodaření a v pozitivních saldech rozpočtu“ a dále
„vysoké hotovostní rezervy, které pokrývají 90% dluhu města.“
Slabou stránkou je „relativně vysoká dluhová služba“.
Co je to dluhová služba? Je to ukazatel definovaný zlomkem
(splátky dluhů + úroky + leasingové splátky) / celkovými
běžnými příjmy vyjádřený jako procento. Ačkoliv jsme v roce
2012 žádný nový úvěr nepřijali, přesto hodnota tohoto ukazatele
vzrostla na 5,5% (z hodnoty 4,7%). Jak k tomu mohlo dojít? Asi
už tušíte, že „kouzlo“ je skryto v definici ukazatele. Od roku
2012 se přes rozpočet města nevyplácejí tzv. sociální transfery (nejrůznější sociální příspěvky, dávky a dotace potřebným),
nýbrž jsou vypláceny úřady práce. Tudíž z hodnoty našich
výdajů, ale i příjmů v tomto roce poprvé „vypadlo“ cca 180 mil.
Kč, které tam ještě před rokem byly. Čitatel našeho ukazatele je
téměř stejný jako před rokem, jmenovatel je však výrazně nižší!
Této „iracionality“ si je vědoma i agentura Moody´s, když
v analýze uvádí : „…jsme přesvědčeni, že absence vyčleněných
transferů a související nižší objemy rozpočtu nebudou mít žádný

vliv na schopnost Klatov dostát svým závazkům…“
Rozumné hospodaření bude klíčem k dalšímu rozvoji města.
Jsem rád, že si to uvědomují zastupitelé a orgány města a že
k rozpočtu opakovaně přistupují s rozvahou. Ten příští bude totiž
obsahovat významné investice: např. dostavba krytého bazénu
bude stát cca 56 mil. Kč (bez dph), modernizace areálu letního
kina vyjde na více než 12 mil. Kč. Připraveny jsou i projekty na
revitalizaci Hostašových sadů (5 mil. Kč) a Mercandinových
sadů (zde čekáme na dotaci, podle rozsahu prací se rozpočet
pohybuje mezi 10 - 20 miliony Kč), rádi bychom vybudovali
novou Purkyňovu ulici (cca 6 mil. Kč) a zajistili tak další výjezd
z lokality na Křesťanském vršku. Žádost o dotaci jsme podali
i na přebudování poslední části jezuitské koleje (prostory pod
knihovnou) na environmentální centrum Clatovia (rozpočet cca
35 mil. Kč), kde by vznikl i rozsáhlý a dobře vybavený
víceúčelový sál (včetně předsálí, kluboven atd.). Na zateplení již
léta čeká ZŠ Tolstého (rozpočet 40 mil. Kč, i zde věříme
v dotaci). Rádi bychom znovu zpřístupnili pavilon u muzea, kde
by byla expozice vzácného skla firmy Loetz. Tím výčet akcí
zdaleka nekončí – i proto bude nutné dobře rozhodnout o jejich
prioritách a o způsobu financování.
Věřím, že se podaří dojít ke správným rozhodnutím ohledně
priorit a že zajistíme i vhodné financování.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Anketa – zahradní kompostéry
Město Klatovy dlouhodobě
usiluje o zavedení kvalitního
systému nakládání s komunálním
odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace
a zároveň umožňoval jeho další
využitelnost ve prospěch přírody
i Vás občanů samotných. Jelikož
biologicky rozložitelný odpad tvoří
významné procento (až 40 %)
z celkového komunálního odpadu,
který končí v popelnicích a následně
na skládce, rozhodli jsme se
maximálně podporovat systém
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér a to využitím možnosti získání finančních
prostředků z EU na jejich zakoupení. K tomuto je však potřeba
zjistit Váš zájem o tyto kompostéry, které by pro Vás byly
zakoupeny prostřednictvím finančních prostředků z EU (nemusíte
za ně platit ze své vlastní kapsy).
Město Klatovy proto oslovilo občany anketou prostřednictvím
letáčků distribuovaných do schránek. Termín pro odevzdání
anketního lístku byl stanoven do 31. 10. 2013.
S ohledem na velký zájem občanů o bezplatný odběr
kompostéru byl termín pro odevzdání vyplněného anketního lístku
prodloužen do 29. 11. 2013.
Anketní lístek je k dispozici na odboru životního prostředí a na
podatelně Městského úřadu Klatovy, kde jej můžete též odevzdat.
Anketní lístek je možné vyplnit elektronicky a odeslat ve stejném
termínu na webové adrese: http://www.klatovy.cz/mukt/dalsi.asp.
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Komunikace v měsíci listopadu 2013
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Oprava povrchu okružní křižovatky v průmyslové zóně Pod Borem
– investor ŘSD ČR Plzeň – odfrézování stávajícího asfaltového povrchu,
položení nové asfaltové vrstvy v místě okružní křižovatky u Autobazaru
Vítovec.
Práce se provedou za úplné uzavírky tohoto úseku komunikace Pod
Borem. Objízdná trasa bude vyznačena na komunikacích. Vjezd do
průmyslové zóny bude zajištěn provizorním propojením ze silnice
naproti cvičišti Kynologického klubu
Oprava propustku přes Tupadelský potok – investor Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje – jedná se o provedení nového propustku mezi
obcemi Tajanov a Tupadly přes Tupadelský potok.
Práce se provedou za úplné uzavírky silnice na Tupadly. Objízdná trasa
bude vyznačena na komunikacích.
Oprava povrchu komunikací – dotace od MD na odstraňování škod po
povodních – město Klatovy obdrželo účelovou neinvestiční dotaci na
odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013. Jedná se o opravu
MK v Sobětičkách, opravu MK na návsi ve Střeziměři a opravu cesty

Výstava „Historické mapy“
Republikové občanské sdružení Přátelé české historie
v Klatovech ve spolupráci s MěKS Klatovy připravilo pro
návštěvníky galerie ATRIUM kulturního domu výstavu map
a situačních plánů, se
zaměřením na Klatovy a okolí. Součástí
výstavy bude křest
nové brožurky, kterou vydalo sdružení
Přátelé české historie.
Jedná se o jmenný
rejstřík hlavních památek klatovského
kraje doplněný dobovou mapou.
Výstava
bude
slavnostně zahájena
5. 11. 2013 v 17:00
hodin v galerii
Atrium v Kulturním
domě v Klatovech
a potrvá od 6. 11. do
26. 11. 2013. Otevřena bude každý všední
den od 9:00 do 16:00
a při akcích KD.
Pár slov k výstavě od jejího autora pana Ivana Rubáše:
Lidstvo vynalezlo písmo, aby zaznamenalo své myšlenky.
Ještě předtím objevilo možnost vytvářet různé obrazce a obrázky
tak, aby zaznamenalo svůj život a svoji činnost. Od určité doby se
písmo a obrázky spojily a vznikly první náčrtky plánů a map.
V mapách najdeme touhu lidstva po poznání, objevení něčeho
nového, zájem o cestování i adrenalin a dobrodružství. V mapách
se ukrývají sny a fantazie lidstva, potažmo každého lidského
jedince.
Dětem mapy pomáhají při „cestování prstem po mapě“ nejen
v orientaci, ale i v posilování charakteru a vůbec v celkovém
vývoji. I proto máme mapy tak rádi…

k vodojemu ve Štěpánovicích z penetrace s dvojnásobným živičným
nátěrem s posypem. Dále je opravována lávka u Jezdeckého klubu
v Klatovech, oprava ŽB římsy na mostu u nádraží ČD v Lubech a oprava
kamenné ochrany středového pilíře a břehových opěr na mostu ve
Vícenicích.
Práce na obnově povrchu MK budou probíhat za částečné uzavírky
těchto komunikací. Práce na opravě lávky u Jezdeckého klubu jsou
prováděny za úplného uzavření cesty pro pěší.
Termíny dokončení oprav jsou stanoveny do 30. 11. 2013.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
provádí průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků
na komunikacích.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Upozornění pro zákazníky
Na společnost Šumavské vodovody a kanalizace se obrátilo několik zákazníků z Klatov, které navštívili podomní prodejci filtrů na
úpravu vody. Nabízejí rozbory pitné vody s použitím blíže neidentifikovatelných přístrojů, jejichž výsledky pak používají k zastrašení
zákazníků a přesvědčují je o nutnosti koupě vodních filtrů.
Šumavské vodovody a kanalizace varují všechny své odběratele
pitné vody před těmito klamnými praktikami. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící.
Kvalita pitné vody v klatovské síti je jednou z nejlepších v ČR,
s přehledem splňující i limity vody kojenecké. Kontrola vody v celém procesu od výroby, přes distribuci až ke koncovému odběrateli
je prováděna jak akreditovanou laboratoří provozovatele tj. ŠVaK
a.s., tak v rámci kontroly Orgánem ochrany veřejného zdraví
(Krajská hygienická stanice). Na základě tohoto trvalého sledování
kvality vody můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané
pitné vody je nezávadná a zcela vyhovuje legislativním
požadavkům po stránce chemické, mikrobiologické i biologické.
Vodu z klatovské distribuční sítě není nutné dále upravovat za
použití dalších v domácnosti instalovaných komerčních zařízení, je
vhodná k přímému použití.
Šumavské vodovody a kanalizace odebírají vzorky vody dle
programu kontroly kvality vody, který je schválen orgánem ochrany
veřejného zdraví. Při kontrole kvality pitné vody v domácnostech se
musí každý zaměstnanec ŠVaK prokázat platným průkazem, kde je
uvedeno jeho jméno, funkce a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle
376 356 222 ověřit, zda u nás zaměstnanec skutečně pracuje a nejedná se o podvodníka. Zaměstnanci ŠVaK provádějící odběry
vzorků v žádném případě nenabízí řešení na zlepšení kvality vody
a ani nepřesvědčují odběratele vody k nákupu jakéhokoliv zařízení
na úpravu vody.
Za Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Václav Kutil
předseda představenstva a ředitel společnosti
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Mažoretky Modern bodovaly i na ME v norském
seniorské skupiny, které prakticky trénovaly od začátku
Lillehammeru
prázdnin do konce září dvakrát, třikrát týdně několik
Dvě mažoretkové skupiny městského kulturního střediska
Klatovy a to Modern a Modern Princess, které v červnu vyhrály
Národní šampionát ČR sekce NBTA a byly tak nominovány na
Mistrovství Evropy, bodovaly i na " Evropě". Toto ME se
konalo 4. - 6. 10. 2013 v norském Lillehammeru. Nezklamalo
též duo dívek, které bylo po vítězství na celorepublikovém
šampionátu taktéž nominováno reprezentovat ČR na ME.
Přestože cesta do olympijské Hakons Hall v Lillehammeru
trvala dlouhých třicet hodin a únava všech byla velká, se
soutěžící dívky dokázaly natolik zkoncentrovat, překonat
únavu i stres a vybojovat 1. místo v seniorské kategorii
a disciplíně Traditional corps, tím získaly titul Mistr Evropy
(mažoretky Modern Princess), 2. místo zde vybojovalo duo
s rekvizitou, juniorky Michaela Staňková a Natálie
Moravčíková, 3. místo a titul druhý vicemistr Evropy pak
získaly také děti soutěžící v show corps.Nebylo by vítězství,
nebýt usilovné píle, houževnatosti a cílevědomosti dívek

hodin.Vážím si podpory rodičů a zaměstnanců MěKS Klatovy,
kteří pomáhali shánět finanční příspěvky, potřebné na
cestu.Poděkovat musím rodičům dětské skupiny, kteří nás
obětavě následují všude, kam jedeme,fandí a pomáhají nám
morálně neklesat na mysli, když se dostaví stres. Jim patří
i poděkování za výrobu rekvizit potřebných k show corps
a pomoc při převozu či montování rekvizit potřebných na každé
vystoupení. Velké poděkování patří všem sponzorům a městu
Klatovy, kteří děvčatům na cestu finančně přispěli.
Dana Grünerová
vedoucí mažoretek Modern

Prosba o pomoc
Rád bych požádal širokou lubskou a klatovskou veřejnost o pomoc
při pátrání po osudech brigádního generála in memoriam Josefa Ptáka.
V příštím roce uplyne 120 let od chvíle, kdy se tento hrdina
protinacistického odboje 7. 8. 1894 v Lubech narodil. Jeho vojenské
osudy jsou celkem detailně zmapovány včetně toho, že 12. 4.1945
zahynul vyčerpáním v koncentračním táboře Flossenbürg.
Vzhledem k blížícímu se výročí narození bych se rád více dozvěděl
o jeho dětství a mládí v Lubech a také osudech jeho rodičů. Zároveň
jsem se stále nevzdal naděje, že žijí jeho příbuzní.
Můžete-li mi jakkoli pomoci, kontaktujte mne prosím na e-mail:
kopeck.l@seznam.cz
Děkuji! Mgr. Lukáš Kopecký, 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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Vás co nejsrdečněji zve
na III. ročník Klatovského klášterního bazaru,
který se uskuteční v sobotu 14. prosince 2013 od 9:00 do 15:00 hodin
před Dominikánským klášterem v Klatovech.
Dobročinný vánoční bazar je povolen rozhodnutím RM
Klatovy. Celý výtěžek z prodaných věcí na bazaru, dražby
zajímavých věcí a finančních příspěvků budou použity na
rekonstrukci veřejně přístupné zahrady u DDM Klatovy a na
zakoupení speciálních pomůcek pro tři handicapované děti
nastupující do školy. Pokud se rozhodnete přispět finančně,
můžete zaslat libovolnou částku na k tomuto účelu zřízený
bankovní účet č: 330018-0821048319/0800
Příjem darů do bazaru od občanů města, podnikatelů a firem
i dalších případných zájemců je možný dne 13. 12. 2013 od
9:00 do 16.00 hod. v Dominikánském klášteru Klatovech,
Plánická 174, příp. po telefonické domluvě také v dalších
dnech na Městském úřadu v Klatovech, Vídeňská 66 –
kontaktní osoby: Jitka Koželuhová, sekretariát místostarosty
JUDr. Jiřího Štancla, tel. 376 347 277, Pavla Mikulášová.
obecní živnostenský úřad, tel. 376 347 522.
Pokud Vám doma přebývají zajímavé věci – vánoční zboží
– ozdoby, svíčky, dárkové zboží, pochutiny, retro věci, kvalitní
rukodělné výrobky, umělecká díla, knihy, zkrátka to, co jinému
udělá radost, darujte je do bazaru.
Přijďte si pořídit vánoční dárky, strávit s námi příjemné
chvíle v předvánoční atmosféře při hrnku svařeného vína,
punče a dalších vánočních pochutin, které zajišťuje klatovský
ROTARY KLUB. Zahřát se budete moci u košů s ohněm.
I letos budeme dražit zajímavé dary, např. keramiku
Gustava Fifky, výrobky dětí kroužků z klatovského domu dětí
a mládeže, a další překvapení.
Po dobu konání bazaru vystoupí pěvecké a hudební soubory
domu dětí a mládeže.
Součástí Klatovského klášterního bazaru je soutěž v pečení
o nejlepší klatovský vanilkový rohlíček. Pokud chcete získat
zajímavé ceny, přihlaste se do soutěže a přineste ve dnech 13 14. 12. 2013 do dominikánského kláštera své vanilkové
rohlíčky včetně jejich receptu.
Tři nejchutnější recepty vybere odborná porota, pro vítěze
máme připraveny zajímavé ceny.
ilustrační foto: MěÚ Klatovy
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Informace pro podnikatele
prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin
Dnem 17. 10. 2013 nabyla účinnosti novela zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů
pod č. 309/2013. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání koncesované
živnosti pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením) o prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin.
K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání,
a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není
třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba
vyjádření Ministerstva zemědělství tak, jak tomu je u výroby
a úpravy kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů.
Přechodná ustanovení:
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může
v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě
živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty
první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení
koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení
řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro
prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli
právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá
správnímu poplatku.
Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní
úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin na
živnostenském úřadě, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců
ode dne účinnosti novely, tedy od 17.10.2013 do 17.4.2014.
Úprava se bude vztahovat na všechny podnikatele, kteří
se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo
lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak
i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin
v obchodě se úprava bude vztahovat také na podnikatele,
kteří lihoviny podávají v restauračních zařízeních, případně
i v dopravních prostředcích (§ 44 živnostenského zákona).
O koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo
lihovin budou muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří
za účelem prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“, resp.
provozovnu umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní
provozovny. V této souvislosti doporučujeme, z důvodu
právní jistoty, aby o koncesi pro prodej požádali
i podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro výrobu a úpravu
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří kvasný líh,
konzumní líh nebo lihoviny distribuují, případně prodávají
konečným spotřebitelům (bez ohledu na ustanovení § 42
živnostenského zákona, kterým se upravuje rozsah oprávnění
podnikatele provozujícího živnost spočívající ve výrobní
činnosti).
Ing. Miluše Lejsková, vedoucí živnostenského odboru
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Akce v Adventu:
22. 11. 2013 – 3. 1. 2014 Anděl, čert a Mikuláš, vánoční zas nastal čas
– prezentace tvořivých aktivit dětí a mládeže – výstava ve Vlastivědném
Muzeu Dr. Hostaše v Klatovech – výstavní sál
22. 11. 2013 – 3. 1. 2014 Den přeslavný jest k nám přišel aneb České
Vánoce – vánoční výstavy ve Vlastivědném Muzeu Dr. Hostaše
v Klatovech – přednáškový sál a vstupní hala
27. 11. 2013 17:00 Aranžování vánoční výzdoby s Hanou
Kindelmannovou Šebestovou – seminář se známou floristkou ve
Vlastivědném Muzeu Dr. Hostaše v Klatovech – přednáškový sál
29. 11. 2013 18:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Na podiu pod vánočním stromkem vystoupí dětský pěvecký sbor
„Sněženky a Machři“ - ZŠ Masarykova pod vedením p. uč. Mgr. Věry
Steinerové.
Program: 18:00 – „Sněženky a Machři“ – jedna píseň
18:05 - projev p. starosty Mgr. Rudolfa Salvetra a rozsvícení
vánočního stromu
18:15 - „Sněženky a Machři“
18:30 - Na závěr dětský pěvecký sbor zazpívají známé koledy
a rozezpívají náměstí
1. 12. 2013 10:00 Balení vánočních dárků – seminář s Martinou
Raiserovou ve Vlastivědném Muzeu Dr. Hostaše v Klatovech –
přednáškový sál
1. - 31. 12. 2013, Knihovna Klatovy - čítárna, výstava VÁNOČNÍ
DEKORACE od paní Martiny Raiserové
1. 12. 2013 19:30 „Zapomenutá koleda“ – účinkují žáci ZUŠ Klatovy v
SDS Klatovy
2. - 15. 12. 2013 Dny španělské kultury v Klatovech
2. 12. 2013 19:30 kino Šumava - Mé kroky - flamenkový hudebnětaneční večer s Virginií Delgado
3. 12. 2013 17:00 kostel sv. Vavřince - Pouť do Santiaga - první
evropská kulturní cesta – vernisáž výstavy
5. 12. 2013 10:00 kino Šumava - tradiční setkání studentů španělštiny
středních škol Plzeňského kraje
7. 12. 2013 13:00 CŠKV - Camino de Santiago - prožitkový seminář
s Ing. Michaelou Tetzeli
7. 12. 2013 20:00 - vánoční fiesta CŠKV, zvyky a tradice Španělska
Program a přihlášky na www.cskv.cz
3. 12. – 22. 12. 2013 PERNÍKOVÉ BETLÉMY – vánoční výstava
s vůní perníčků. Vernisáž 2. 12. 2013 v 17:00 hod. Galerie ATRIUM
kulturního domu.
4. 12. 2013 15:00 „Na Barborku do knihovny... a možná přijde
i Mikuláš“
4. 12. 2013 19:30 Klatovy-divadlo, předplatné skupiny C/1. Ludvig
Holberg - *Jeppe z vršku* Hra v provedení DIVADLA NA JEZERCE
5. 12. 2013 17:00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ČERTOVSKÁ
SHOW Pásmo složené z mnoha her pro děti, diskotéka z dětských
písniček, zpívání a tancování. Na závěr velká přehlídka čertů, Mikulášů
a andělů s odměnami
6. 12. 2013 15:00 Areál AUTO NEJDL Klatovy - dětský program
17:00 rozsvícení vánočního stromečku pod čertovským dohledem za
zvuku koled a vůně alko i nealko svařáku.
7. 12. 2013 14:00 - ADVENTNÍ KONCERT - znakovaný,
s uměleckým překladem do znakového jazyka, společenský sál
knihovny
8. 12. 2013 II. ADVENTNÍ NEDĚLE / ADVENTNÍ TRH na náměstí
Míru do 16:00 hod./
09:00-10:00 reprodukovaná hudba
11:00-16:00 Harmonikové duo Renata a Josef Pospíšilovi;
EUPHORICA¨, Pěvecký sbor – SENIORKY
8. 12. 2013 16:00 ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ - vystoupí děti ZŠ a MŠ v kulturním domě
8. 12. 2013 15:00 Klatovy-divadlo, předplatné skupiny D. Lucie
Belanová – „O princezně, Luciášovi a makových buchtách“ Divadlo
HP Praha.

10. 12. 2013 13:30 knihovna, „Zdobení vánočního stromu“ - pod
vedením paní učitelky Šťastné ze ZUŠ J. Kličky Klatovy. Přijďte si
vyzdobit vánoční strom do knihovny.11. 12. 2013 knihovna, „Kdyby
tisíc andělů“ - vystoupení ZUŠ pod vedením paní učitelky Lukášové,
představení pro ZŠ.
11. 12. 2013 17:00 Zpívání koled s Českým rozhlasem, náměstí Míru
Klatovy – vystoupí Jakub Smolík a dětské sbory pod vedením pana
Jaroslava Pletichy.
11. 12. 2013 19:30 Klatovy -divadlo „Vánoční turné Janka
Ledeckého“ se skupinou Nostitz Quartet
12. 12. 2013 19:00 SLAVNÉ MELODIE VELKÝCH MISTRŮ –
předvánoční koncert slavných melodií velkých mistrů: B. Smetany,
A. Dvořáka, J. Suka, J. J. Ryby atd. Sál klatovské radnice.
12. 12. 2013 17:30 „Děti ZŠ Čapkova pro Oblastní charitu“ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ, který pořádá ZŠ Čapkova
společně s klatovskou charitou v arciděkanském kostele.
13. 12. 2013 19:30 Klatovy-divadlo, předplatné skupiny B/1. Frank
Houtappels - „Na mělčině“ Hořká komedie v provedení Divadla Kalich.
14. 12. 2013 10:00 Krajkářský den v muzeu – ukázky paličkování
členek Krajkářského klubu Klatovy ve Vlastivědném Muzeu Dr.
Hostaše v Klatovech – přednáškový sál
15. 12. 2013 15:00 Adventní koncert hudebních kroužků DDM
Klatovy v klatovské knihovně
15. 12. 2013 III. ADVENTNÍ NEDĚLE /ADVENTNÍ TRH na náměstí
Míru do 16:00 hod./
09:00 – 10:00 reprodukovaná hudba
11:00 – 16:00 vystoupení žáků ZUŠ KLATOVY
15. 12. 2013 19:00 SPIRITUÁL KVINTET – vánoční koncert.
Velký sál KD.
18. 12. 2013 19:30 Klatovy-divadlo, předplatné skupiny K/1.
*Vánoční koncert COLLEGIUM FIDDLE DOLCE* „Hudba, která
hladí uši i duši"- to je krédo této kapely
19. 12. – 21. 12. 2013 09:00 – 16:00 VÁNOČNÍ TRHY na náměstí
Míru s kulturním programem
22. 12. 2013 IV. ADVENTNÍ NEDĚLE /ADVENTNÍ TRH na náměstí
Míru do 18:00 hod./
09:00 - 10:00; 11:00 - 15:00 Pražská zvonkohra p. Manouška
15:00 – 17:00 reprodukovaná hudba
17:00 ŽIVÝ BETLÉM
26. 12. 2013 09:00 Vánoční běh pod Černou věží – pořádá Triatlon
klub Klatovy
31. 12. 2013 20:00 SILVESTR 2013
- Velký sál KD.
1. 1. 2014 17:00 PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2014
- na klatovském náměstí.

Advent v Městské knihovně Klatovy
Blíží se nejkrásnější svátky v roce, Vánoce, a s tím spojené období
příprav a těšení se na Ježíška. Přijďte o adventu také do Městské
knihovny Klatovy, která pro vás připravila opět mnoho zajímavých
akcí. Oddělení pro děti a mládež pořádá akce pro děti a jejich rodiče:
4. 12. 2013 od 15.00 hod "Na Barborku do knihovny... a možná
přijde i Mikuláš" (– rodiče, prosíme, hlaste účast vašich dětí na této akci
osobně nebo telefonicky v ODM) a 10. 12. 2013 od 13.30 hod "Zdobení
vánočního stromu" pod vedením paní učitelky Šťastné ze ZUŠ J.
Kličky Klatovy. 11. 12. 2013 se koná představení pro ZŠ "Kdyby tisíc
andělů" - vystoupí ZUŠ pod vedením paní učitelky Lukášové. V čítárně
máte možnost po celý prosinec zhlédnout výstavu VÁNOČNÍ
DEKORACE od paní Martiny Raiserové. Knihovnice Oddělení pro
dospělé chystají svým čtenářům opět tolik oblíbený čtenářský koutek,
jak jinak než v duchu nadcházejících Vánoc. Městská knihovna
Klatovy vám tímto přeje krásné prožití vánočních svátků.
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Město Klatovy
vyhlašuje výběrové řízení

na pronájem nebytových prostor
v 1. podzemním a 1. a 2. nadzemním podlaží
budovy č.p. 767 Domažlická ulice
v Klatovech III (Kulturní dům)
pro účely restauračního provozu:
- celková výměra předmětu nájmu (restaurace s terasou, bufet,
kavárna, ofis, kuchyně, skladovací prostory v 1. podzemním,
1. nadzemním a 2. nadzemním podlaží) je 1.378,87 m2. Přesný
popis předmětu nájmu, jeho struktura, umístění v budově
a výměry podlahové plochy jsou uvedeny v seznamu prostor
a v plánku, který na požádání poskytne Městské kulturní středisko
Klatovy, Domažlická 767 - kulturní dům, II. patro, ředitelka Ing.
Věra Schmidová, kancelář č. 208, tel. 376 312 450, e-mail:
reditelka@mksklatovy.cz,
- podmínkou podání žádosti je akceptace podmínek návrhu
nájemní smlouvy, který na požádání poskytne MěKS Klatovy –
viz kontaktní údaje výše. Vyplněný návrh nájemní smlouvy
podepsaný uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče
bude obsažen v nabídce uchazeče. Uchazeč je oprávněn
upravovat text návrhu nájemní smlouvy způsobem nezhoršujícím
postavení pronajimatele oproti původnímu textu návrhu nájemní
smlouvy, zejména v oblasti spolupráce dvou subjektů.
- uchazeč je povinen zahájit restaurační provoz v pronajatých
nebytových prostorách bez zbytečného odkladu po předání
nebytových prostor, nejpozději do 30. 4. 2014,
- bližší informace a dohodnutí možnosti prohlídky nebytových
prostor – MěKS, Ing. Věra Schmidová tel. 734 203 504.
Výběr nejvhodnější nabídky provede Rada města Klatov
v termínu do 13. 12. 2013.
Při výběru bude přihlédnuto zejména k:
- podnikatelskému záměru žadatele,
- referencím o dosavadní praxi,
- nabízené výši ročního nájemného.
Výsledek výběrového řízení bude oznámen všem žadatelům do
20. 12. 2013.
Rada města Klatov si vyhrazuje právo odmítnout všechny
nabídky a výběrové řízení zrušit.
V případě zájmu podávejte nabídky s tímto minimálním obsahem:
1) podnikatelský záměr uchazeče, včetně modelu spolupráce
nájemce s MěKS,
2) kopie výpisu ze živnostenského rejstříku uchazeče,
3) reference o praxi v provozování restauračního zařízení,
4) výši nabízeného ročního nájemného za užívání nebytových
prostor - minimálně 40.000 Kč/měsíc,
5) podepsaný a doplněný návrh nájemní smlouvy,
v termínu do 30. 11. 2013 osobně či poštou na adresu:
Město Klatovy, nám. Míru č. 62, 339 01 Klatovy.
Nabídka musí být v řádně zalepené obálce označené
„Kulturní dům – pronájem restaurace - NEOTVÍRAT“.
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Zimní údržba v Klatovech
a integrovaných obcích
V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu
aktuální zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby pro
Klatovy a integrované obce byl zpracován a je s ohledem na
dokončování nových komunikací každoročně aktualizován.
Nařízení města Klatov, o plánu zimní údržby pro Klatovy
a integrované obce včetně grafického znázornění je zveřejněno na
internetových stránkách města Klatov www.klatovy.cz.
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích
a chodnících vzniklých zimními povětrnostními 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.
Zákon o pozemních komunikací stanovuje lhůty pro zajišťování
sjízdnosti místních komunikacích a schůdnosti chodníků :
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 přednostně udržují
pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.
V předcházejících létech se správci komunikací TSMK dařilo
tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy uklizeny nejpozději do 12 hodin. Zimní údržbu zabezpečují Technické
služby města Klatov, které dle vývoje počasí, vyhlásí zimní pohotovost a opětovně zřídí stálou nepřetržitou dispečerskou službu. Je
možno se na ně obracet se svými požadavky na tel. 376 312 021.
Technické služby mají zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli
z Německa a dostatek inertního materiálu, který bude při údržbě
upřednostňován. Posypová sůl se bude používat až na zbytkovou
vrstvu sněhu, která již nelze odstranit nebo snížit mechanickými
prostředky. Do sněhové vrstvy se nebude posyp solí provádět.
Celkem je udržováno 115 km vozovek a 95 km chodníků.
V případě napadání větší sněhové nadílky bude přistoupeno
k úklidu sněhu s odvozem z plochy náměstí Míru a příjezdových
komunikací k náměstí, autobusových zastávek, případně některých
parkovacích a ostatních ploch k zajištění dopravní obslužnosti.
V souvislosti s případným úklidem sněhu je nutno si uvědomit, že
vozidla, která stojí v úzkých ulicích, mnohdy brání úklidu sněhu.
Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce
v centru města budou využity, stejně jako v loňském roce, také pracovníci zabezpečující veřejně prospěšné práce.
Pro chodce je nesmírně důležité používat obuv odpovídající
povětrnostním podmínkám. Při případném úrazu a následném
vymáhání finančního odškodnění je přihlíženo také k tomu, zda
chodec přizpůsobil chůzi a obuv dané povětrnostní situaci, kterou
mohl předvídat.
V nařízení města jsou uvedeny i úseky místních komunikací, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí. Jedná se např.
o komunikaci přes les Husín v k.ú. Tajanov nebo cyklostezku
v úseku od městského parku k nádraží ČD v Lubech. Po těchto
úsecích si pak lze při dostatku sněhu i zajezdit na běžkách.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK
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Příští jednání Zastupitelstva

Čas na zamyšlení

Vážení Klatované,
pravidelně vás na tomto
místě informuji o aktuálním
dění i projektech, které
bych rád v úzké součinnosti
se svými spolupracovníky
dotáhl do úspěšného konce.
Jedná se vždy o konkrétní
záměry, o nichž jsme přesvědčeni, že napomohou ke
zvýšení kvality života v našem městě.
Mohl bych se ohlížet
nazpět, blížící se konec
roku je k tomu ostatně
předurčen, a každou dokončenou nebo právě probíhající akci hodnotit.
Neučiním tak hned ze dvou
důvodů. Tím prvním je
moje přesvědčení, že prospěšnější je dívat se
dopředu, snažit se „postrkovat“ věci nově se rodící.
Nejvýznamnější z nich je
nesporně příprava městského rozpočtu včetně
schvalování investičních
akcí pro následující rok

2014. Tím druhým, stěžejním důvodem jsou
nezadržitelně se blížící
vánoční svátky. Shonu
a dohánění zbývajících
„restů“ má každý z nás až
nad hlavu. Sváteční dny
přímo vybízí alespoň
k chvilkovému zpomalení
životního tempa. Jsou příležitostí k tomu, abychom
mohli strávit vzácné chvíle
v klidu mezi svými
blízkými. Každá generace
je prožívá po svém. Od
nejradostnějších okamžiků
rozzářených dětských očí
pod vánočním stromečkem
až po zamyšlení a vzpomínání na ty, co s námi již
u společného stolu sedět
nemohou. Myslím si, že
právě toto činí vánoční čas
mimořádným. Dává nám
zároveň alespoň krátkodobou šanci zamyslet se,
utřídit si věci pro náš život

ZDARMA

Úterý 17. 12. 2013 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

podstatné, mnohdy se již
neopakující a uvědomit si
i ty pomíjivé. Byť je tak
v letu všedních, každodenních starostí většinou
nechápeme….
Vážení Klatované,
chtěl bych vám poděkovat za vzájemnou
spolupráci v uplynulých
měsících a za to, že nejste
ke svému městu lhostejní.
Přeji vám příjemné vánoční
svátky prožité ve zdraví,
klidu a pohodě. Pevně
věřím, že především pevné
zdraví, spokojenost a radost
v osobním i profesním
životě vás budou provázet
též v blížícím se roce 2014.

Jednání Rady města

Úterý 7. 1. 2014
Vybráno z obsahu:
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Člověk v tísni a novoroční změny
Pozor na insolvenci!
V posledních letech narůstá,
díky kolotoči půjček a úvěrů,
neschopnost občanů splácet
dluhy a z toho plynoucí následky. Hrozbě rychlého chudnutí
má částečně čelit insolvenční
zákon – dlužník, který již
nemůže splácet, má možnost za
určitých okolností zprostit se
části svých dluhů a tím se dostat
ze začarovaného kruhu exekucí.
Obyvatelstvo se ale zadlužuje
rychle, lidé si půjčují na
všechno možné a neschopnost
splácet dluhy roste.
Za této situace se dlužníci, kteří skutečně již neví kudy kam,
obracejí na různé strany, odkud se jim slibuje „rychlé zbavení se
dluhů“. Výsledkem často není zbavení se dluhů, ale naopak jejich
zvýšení v důsledku předražené služby, nebo dokonce uvržení do
konkursu s následky, které dlužník ani netuší.
Analýza Člověka v tísni
Situací se v Plzeňském kraji a jmenovitě i v Klatovech zabývá
analýza, provedená obecně prospěšnou společností Člověk v tísni.
Podívejme se, co z ní o situaci v našem regionu i městě vyčteme:
Člověk v tísni zmapoval činnost 23 oddlužovacích společností
včetně dvou fyzických osob, nabízejících řešení dluhové situace
podáním insolvenčního návrhu. Cena za sepsání návrhu se pohybuje od 3.800 až do 30.000,- Kč! Naprostá většina poskytovatelů
této služby předem nesdělí svůj požadavek na odměnu. Klient,
který se na poskytovatele obrátil s dotazem, kolik to bude stát,
obdržel např. tuto odpověď: Dobrý večer, vychází vám to výborně,
bude vám odpuštěna obrovská částka. Musíte ale ihned reagovat,
než bude schválena novela ins. zákona, pak už to bude složitější.
Zde nelitujte, že si vypracování Návrhu zaplatíte. Budou to jediné
rozumně investované peníze za několik posledních let. Určitě
nejsme nejdražší, to mi věřte. Držím Vám palce. A klient,
tlačen zoufalou finanční situací, si službu objednal.
Následky zfušovaného návrhu
Často jsou služby tak nekvalitní, že klientovi kromě vytahání
dalších peněz z kapsy přivodí v dané situaci ten nejhorší následek
– konkurz. Nemá-li klient příjmy, z nichž by během 5 let byl
schopen uhradit alespoň 30% svých dluhů, nemá vůbec význam
návrh podávat. Totéž platí, má-li klient dluhy z podnikání nebo
záznam v trestním rejstříku pro majetkové delikty. Přesto v řadě
případů poradce v takovýchto situacích beznadějný návrh podal.
Návrh na oddlužení soud pak zamítne a dlužník skončí
v konkurzu. Následkem je okamžité zesplatnění všech, i dosud
nesplatných závazků, zpeněžení majetku a srážení všech dluhů.
Klient tak může přijít o všechno a na celý zbytek života se
ocitnout v bezvýchodné situaci.
V Klatovech vynikají nekvalitní službou a nadprůměrně
vysokou cenou dvě fyzické osoby, které klienty víckrát poškodily.
Jiný subjekt, právnická osoba, poradil klientovi, který neměl na
okamžité zaplacení poplatku za „službu“, aby si na to vzal půjčku.
Klient poslechl, poplatek uhradil, avšak oddlužení mu soudem
nebylo povoleno díky dalšímu zadlužení novou půjčkou. Opět
následoval bankrot.

Kam se obrátit?
Jak se dostat ke kvalitně zpracovanému, ne předraženému
návrhu na oddlužení? Především je dobře ignorovat reklamu.
Věta „Oddlužení děláme velice dobře a jsme jedni z nejlevnějších
v kraji.“ neobsahuje žádný ověřitelný údaj. Chtějte také předem
informaci o ceně. Údaj „cena se odvíjí od složitosti případu“ je
k ničemu. Neurčité údaje zakrývají neodbornost a přemrštěnou
cenu. Možným řešením je poradit se s Člověkem v tísni. Jejich
poradce můžete kontaktovat v Klatovech každé pondělí od 14:00
do 17:00 v domě čp. 9 ve Vídeňské ulici. Porada, zhodnocení
situace klienta, stejně jako případné zpracování návrhu na
oddlužení jsou bezplatné.
Nový občanský zákoník
Nabývá účinnosti 1. 1. 2014 a přinese podstatné změny do
našich majetkových i osobních vztahů. Minule jsem se dotkl
nájmu bytu, dnes alespoň letmo o dalších způsobech užívání cizí
věci podle nového zákona:
Nájem - je úplatné užívání nemovité nebo movité věci.
Pronajmout lze i věc, která v budoucnu teprve vznikne, pokud je
možné ji už při uzavření nájemní smlouvy přesně určit. Není-li
v nájemní smlouvě údaj o délce nájmu, anebo je-li délka nájmu
sjednána na více než 50 let, platí, že jde o nájem na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta u movité věci je měsíční, u nemovitosti
tříměsíční. Výpověď nemusí být odůvodněna. Výjimkou je výpověď okamžitá, kde musí být důvod specifikován. Tato výpověď
má místo tam, kde některá ze stran smlouvy zvlášť závažně
porušuje své povinnosti a působí tím druhé straně značnou újmu.
(nájemce např. bude najatou věc závažně poškozovat).
Zajímavé ustanovení se objevuje u nájmu podnikatelských
prostor: vypoví-li pronajimatel nájemní smlouvu, může nájemce,
který musí pronajatý prostor opustit, požadovat náhradu za to, že
pronajimatel anebo nový nájemce převezme zákaznickou
základnu, vybudovanou vypovězeným nájemcem.
Pacht - je užívání věci, spojené s jejím požíváním, tedy
s čerpáním užitků z věci. Zemědělský pacht tím dává pachtýři
(„nájemci“) právo na úrodu z pozemku, na přírůstky ze stáda,
které je součástí pachtu apod. Výpovědní doba pachtu je
dvanáctiměsíční. Propachtovat lze i závod, který je pak pachtýř
oprávněn provozovat.
Zápůjčka - je smlouvou o přenechání zastupitelné věci
(peněz, hromady písku apod.) s povinností v dohodnuté době
(nebyla-li dohodnuta, pak po vypovězení smlouvy) peníze či věc
stejného druhu vrátit. Lze dohodnout úroky.
Výpůjčka - se týká, na rozdíl od zápůjčky, nezuživatelné věci
(např. auta). Vypůjčitel užívá věc ke sjednanému účelu a bezplatně, nese ze svého obvyklé náklady, spojené s užíváním věci.
Pokud by byla sjednána odměna za užívání věci, šlo by o nájem.
Výprosa - je užívání věci, aniž by byl sjednán účel a doba
jejího užívání. Půjčitel může věc kdykoli žádat zpět.
Vážení čtenáři, přeji Vám hezké Vánoce a nový rok.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Příprava nového územního plánu
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás
seznámil s aktuálním stavem
přípravy nového územního
plánu města Klatovy.
Pro připomenutí - doposud
platný územní plán prošel od
roku 1994 sedmnácti změnami.
Změny právních předpisů, jež
se uskutečnily v roce 2012,
zavazují město, aby vyhotovilo
zcela nový územní plán.
Zastupitelstvo města proto
v květnu téhož roku rozhodlo
tento plán zpracovat a rozhodlo též, že nový zpracovatel
územního plánu bude vybrán transparentním způsobem formou
soutěže o urbanistický návrh pod dohledem České komory
architektů.
Do soutěže se přihlásilo 9 soutěžních týmů. Jejich návrhy
posoudila soutěžní porota. V první fázi, kdy byly návrhy
hodnoceny z hlediska odborného, se s nimi pracovalo na
anonymní bázi – porotci tedy neznali identitu předkladatelů
návrhů. Poté, co porota rozhodla o pořadí návrhů a byla
odtajněna identita navrhovatelů, dala porota doporučení radě

I. VÁNOČNÍ MOŠTOVÁNÍ

města , aby za zpracovatele nového územního plánu vybrala
ateliér Aulík Fišer architekti, Praha. Rada města toto
doporučení přijala. Návrh tohoto ateliéru, který vyhrál architektonickou soutěž, je k dispozici na www stránkách města,
v části věnované územnímu plánu. Všechny soutěžní návrhy,
včetně představení týmů autorů a jejich prací, mohli občané
vidět na výstavě v objektu jezuitské koleje pod Černou věží.
V průběhu léta probíhala fáze průzkumů a doplňování
podkladů územního plánu. Tým zpracovatelů se podrobně
seznamoval s městem, jeho problémy a potřebami. V diskuzi
architektů s pracovní skupinou pro přípravu nového územního
plánu, složenou ze zástupců města ( zastupitelé i odborní
pracovníci města), byly na základě zjištění z průzkumů
a městem předaných podkladů potvrzeny základní předpoklady
soutěžního návrhu:
- kvalitní propojení města a krajiny,
- ochrana a rozvíjení jeho urbanistických hodnot,
- snaha o reorganizace dopravy vedoucí ke zklidnění situace
v centru města, zejména v místě hradebního okruhu.
Díky této přípravě bylo možné v září připravit návrh Zadání
územního plánu a ten v průběhu měsíce října projednat se
všemi dotčenými orgány státní správy a správci infrastruktury.
Následně bylo Zadání schváleno na zasedání zastupitelstva
města dne 5. 11. 2013.
V současné době probíhá revize stávajícího územního plánu
a územních studií města a integrovaných obcí. Chceme ověřit
reálný stav naplnění předpokladů rozvoje a využití území, na
nichž byl postaven územní plán v roce 1994. Ceníme si
spolupráce se zástupci osadních výborů. Věřím, že bude
pokračovat i nadále.
Město nyní čeká druhá fáze schvalovacího procesu nového
územního plánu. Tou je vlastní vyhotovení „Návrhu
územního plánu“. Abychom byli schopni zajistit schválení
nového územního plánu v termínu do září roku 2014, je
nezbytné stanovit konečný termín pro příjem veškerých
podnětů a požadavků na změny využití pozemků ze strany
majitelů pozemků.

Zahrádkářská organizace Klatovy 1 Střed
si Vás dovoluje pozvat na
Vánoční moštování s ochutnávkou a koledami,
které pořádá ve spolupráci
s Místní akční skupinou Pošumaví
.
21. 12. 2013 9:00 – 14:00 hod.
Moštárna, Šmilovského 124, Klatovy

Chtěl bych vás, vážení spoluobčané, požádat, abyste své
podněty na změnu využití pozemků pro účely tvorby nového územního plánu předložili nejpozději do 3. ledna 2014.
Všechny podněty zodpovědně posuzujeme. Je naší snahou vyjít
žadatelům vstříc. Je ale také pravdou, že ne všem požadavkům
budeme schopni z různých důvodů vyhovět.
O dalším průběhu zpracování nového územního plánu vás
budeme průběžně informovat. Všechny informace o vývoji
zpracování územního plánu hledejte i na webových stránkách
města www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan.asp.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál radostné
Vánoce a šťastný nový rok.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města,
pověřený zastupitel ve věci územního plánu
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Perníkové betlémy
Jménem Městského kulturního střediska v Klatovech
bych ráda všechny pozvala na
letošní vánoční výstavu s vůní
perníčků. Je věnována především perníkovým betlémům
všech tvarů a velikostí, stojacím, závěsným, malým i velkým. Je neuvěřitelné, kolika
různými technikami můžete
perníčky nazdobit. Určitě se
přijďte inspirovat nebo jen tak
potěšit.
Výstava byla slavnostně
zahájena v pondělí 2. 12.
2013 v galerii Atrium kulturního domu a potrvá do
neděle 22. 12.
Doplněna je prodejem
drobných perníkových dekorací. Výstavu můžete
navštívit od pondělí do pátku
od 9:00 do 17:00 hodin

a o adventních nedělích od
10:00 do 17:00 hodin. Každou
středu se navíc můžete těšit na
dopolední předvádění od 9:00
do 11:00 hodin. Uvidíte
zdobení perníčků, vyrábění
vánočních ozdob z korálků
a další.
Jsem ráda, že tradice
zdobení perníčků se v tolika
rodinách dochovala až do
dnešních dnů. Dokazuje to
množství perníkářek, i velmi
mladých, které do naší výstavy
přispěly svými perníkovými
betlémy. Všem těmto ochotným a šikovným ženám i dívkám bych touto cestou ráda
poděkovala a vám všem popřála krásný a „voňavý“ adventní
čas, strávený na naší výstavě.
Radka Grösslová
výstavy a propagace
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Jízdní řády MHD v Klatovech pro rok 2014 se nemění
Od 15. 12. 2013 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech.
Vzhledem k zachování časů odjezdů a příjezdů většiny
vlakových spojů, zůstaly i spoje MHD beze změn. Některé
drobné změny, které reagovaly na návaznosti vlaků, byly
provedeny již v průběhu roku 2013.
Autobusové linky zůstávají, tzn. že budou jezdit linky č. 1, 2
a 4 ve stejných trasách.
Na lince č. 2 je zaveden trvalý provoz obsluhy MHD
v Procházkově ulici a sídlišti Domažlické předměstí. Do nejnověji
zřízené autobusové zastávky s názvem Klatovy, Plzeňská u nemocnice, již zajíždí celkem 7 spojů MHD.
Z finančního hlediska je i nadále pro město limitující
zabezpečení obsluhy co nejvíce vlaků při zachování stejného
počtu autobusových spojů. Cestující se musí dostat ráno od vlaků
do práce a škol a odpoledne zpět na vlakové nádraží. Neméně
důležité je však i zabezpečení celodenní obslužnosti MHD po
městě a v Lubech.
Pro rok 2014 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD
připravenu částku přesahující 3 mil. Kč. Navíc zaplatí město

příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy
Plzeňskému kraji ve výši 672 720 Kč.
I přesto ale zůstanou stejné ceny jízdného 8,- Kč pro
dospělé, 4,- Kč poloviční. Důchodci do 70 let (držitelé slevového
průkazu vydaného ČD nebo jiným dopravcem) a děti od 6 do 15 let
platí poloviční, důchodci nad 70 let (nutno prokázat občanským
průkazem) a děti do 6 let (přepravní kancelář na aut. nádraží vydá
na základě požádání rodičů, předložení rodného listu a fotografie
průkaz) zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu
ZTP a ZTP-P a držitelé zlaté „Jánského plakety“. Ceny jízdného
jsou takto stanoveny od roku 2006.
Nové jízdní řády MHD jsou schváleny s platností do 13. 12.
2014. Jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou
k dispozici za symbolický poplatek pro cestující na požádání
v budově autobusového nádraží.
Dále jsou umístěny na internetových stránkách města Klatov.
Informaci o jízdních řádech MHD Vám jistě podají i v informačním středisku MěÚ Klatovy.

Akce realizované hospodářským odborem MěÚ Klatovy v rámci
oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2013
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy
a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé opravy jsou každý rok
schvalovány jmenovitě Radou města Klatov.
Pro rok 2013 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční
prostředky ve výši 13 mil. Kč.
Za tyto prostředky byla celoplošně opravena celá řada
chodníků a vozovek.
V Klatovech byly opraveny vozovka a chodníky v ulici
U Zastávky, vozovka a chodníky v ulici Bezručova, část vozovky
a chodníků v ulici Dragounská v úseku U Zastávky-Studentská,
pravostranný chodník v ulici Dobrovského u letního kina, chodník
k zadnímu vchodu MŠ z Wolkerovy ulice, chodníky včetně
veřejného osvětlení ve vnitrobloku čp. 407-409 Wolkerovy ulice,
vozovka ve vnitrobloku čp. 332,333 Tyršovy ulice, vozovka
včetně odvodnění ve vnitrobloku čp. 463 Vrbovy ulice, dva
chodníky včetně úpravy bezbariérové příjezdové rampy k čp. 809
v Cibulkově ulici, vozovka ve slepé části Neumannovy ulice,

vozovka včetně vjezdů před garážemi v Nuderově ulici,
pravostranný chodník v části Měchurovy a v části Neumannovy
ulice, dále jednostranné chodníky v částech ulic Mánesova,
Podhůrecká a Tolstého. Byly vybudovány dvě nové autobusové
zastávky MHD v ulicích Zahradní a Procházkova, byl opraven
protiskluzný povrch lávky u průmyslové školy.
Zároveň došlo k vybudování nového autobusového přístřešku
na zastávce „u parku“.
Nový autobusový přístřešek byl vybudován též v obci Dehtín
ve směru na Plzeň.
V obci Střeziměř byl proveden nový povrch vozovky včetně
odvedení dešťových vod k čp. 12. K úpravě povrchu došlo též na
propojující komunikaci pod hřbitovem v obci Štěpánovice.
V obci Pihovice byl opraven povrch komunikace vedoucí
k bývalé pískovně.
Město si uvědomuje, že stávající stav chodníků a vozovek není
stále ještě podle jeho představ, proto i pro rok 2014 uvolní ze svého
rozpočtu nemalé finanční prostředky na jejich celkovou opravu.

V Lubech byl vybudován nový chodník

foto: MěÚ Klatovy

Na konci měsíce října byla dokončena výstavba akce Lubychodník podél silnice I/27, která obnášela výstavbu nového
bezbariérového chodníku včetně jeho odvodnění, veřejného
osvětlení a přístřešku autobusové zastávky. Protože je chodník
umístěn v extravilánu, tedy mimo obec, musela být vyřešena
bezpečnost procházejících chodců osazením ocelových svodidel,
případně betonových city bloků. Ty jsou osazeny po celé délce
chodníku s výjimkou vjezdů do jednotlivých nemovitostí. Celý
chodník je dlouhý 640 m a vede levostranně podél vysoce
frekventované silnice I/27 na Železnou Rudu. Napojuje se na
stávající chodník na konci obce a končí na odbočce vedoucí
k železniční stanici.
Stavební náklady celé akce činily 6,8 mil. Kč. Městu se na ni
podařilo získat příspěvek ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 2,334 mil. Kč. Zbylé náklady ve výši 4,466
mil. Kč byly uhrazeny z rozpočtu města Klatov.

Informace z Hospodářského odboru MěÚ Klatovy připravil
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Adventní program MěKS a Města Klatovy
12. 12. 2013 /čtvrtek/ SLAVNÉ MELODIE VELKÝCH
MISTRŮ – předvánoční koncert slavných melodií velkých
mistrů: B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka, J. J. Ryby atd. od 19:00
hodin. Sál klatovské radnice. Účinkují:
Ivana Hybešová - soprán, sólistka opery Ústí nad Labem
Petra Vilánková – housle
Lubomír Havlák - tenor, sólista Státní opery a Národního
divadla v Praze
Miroslav Sekera - klavírní doprovod, pedagog AMU
14. 12. 2013 /sobota/ KLATOVSKÝ KLÁŠTERNÍ BAZAR
od 09:00 - 15:00 hod. Město Klatovy Vás zve na 3. ročník
klatovského klášterního bazaru, který se koná před
Dominikánským klášterem v Klatovech.
15. 12. 2013 III. ADVENTNÍ NEDĚLE /ADVENTNÍ TRH na
náměstí Míru do 16:00 hod./
09:00 – 10:00 reprodukovaná hudba
11:00 – 16:00 vystoupení žáků ZUŠ J. Kličky Klatovy
15. 12. 2013 /neděle/ SPIRITUÁL KVINTET – vánoční
koncert od 19:00 hodin. Velký sál KD.
19. 12. – 21. 12. 2013 /čtvrtek – sobota/ 09:00 – 16:00
VÁNOČNÍ TRHY na náměstí Míru s kulturním programem.
19. 12. vystoupí:
10:00 – 12:00 hod. Josef Kubát,
od 13:00 - 16:00 hod.: „Sluníčko“ MŠ Koldinova, „Klubíčko“
MŠ Máchova, „Pěvecký sbor“ ZŠ Plánická, „Prvňáčci“,
„Berušky“, „Karafiát“ ZŠ Čapkova ul., „Lubáček“ MŠ Luby,
„Pěvecký sbor“ ZUŠ Klatovy
20. 12. vystoupí:
10:00 – 12:00 hod. Tomáš Jonáš,
od 13:00 - 16:00 hod.: „Duha“ MŠ Studentská, „Broučkové“
MŠ Karafiát, „Klatováček“ ZŠ Tolstého ul., „Zvoneček“
Masarykova ZŠ, DDM Klatovy, „Tanečky“ MŠ Národních
Mučedníků, „Sněženky a Machři“ Masarykova ZŠ, „Kolegium
pro duchovní hudbu Klatovy“
21. 12. vystoupí:
10:00 – 16:00 hod. „Štreka“ s programem „Vánoce u krbu“,
„Milvus“s vánoční historickou hudbou, Modern Klatovy,
Dramatický kroužek při ZUŠ Klatovy,
22. 12. 2013 IV. ADVENTNÍ NEDĚLE /ADVENTNÍ TRH
na náměstí Míru do 18:00 hod./
09:00 – 10:00 reprodukovaná hudba
11:00 – 15:00 PRAŽSKÁ ZVONKOHRA p. Manouška
15:00 – 17:00 reprodukovaná hudba
16:00 Beseda s p. Manouškem v HIFIKLUBU Klatovy
17:00 ŽIVÝ BETLÉM
23. 12. 2013 /pondělí/ ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA - od 16:00 hodin proběhne žehnání Betlémského
světla v jezuitském kostele na klatovském náměstí a jeho rozdání
všem, kteří si ho chtějí odnést do svých domovů.
26. 12. 2013 09:00 Vánoční běh pod Černou věží – pořádá
Triatlon klub Klatovy
31. 12. 2013 20:00 SILVESTR 2013
- Velký sál KD.
1. 1. 2014 17:00 PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2014
- na klatovském náměstí.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7

PROSINEC 2013

Anketa o nejlepší
provozovnu roku 2013
finišuje
Vážení čtenáři,
již jen do 20. prosince 2013 mohou občané podpořit svou
oblíbenou provozovnu ve 3. ročníku soutěže o nejlepší
provozovnu roku. Hlasovat v soutěži může každý, bez ohledu na
bydliště, hlasovací lístek je přiložen, po vyplnění jej vhoďte do
urny v Infocentru na náměstí.
Každý, kdo uvede do hlasovacího lístku své jméno
a adresu, bude zařazen do slosování. Vylosovaní respondenti
převezmou zajímavé ceny.
Hlasujte pro nejlepší provozovnu města ve čtyřech
kategoriích: prodej zboží (prodejny všeho druhu), restaurace a
občerstvení, výroba (např. potravinářská a jakákoli jiná), ostatní
služby (např. kadeřnictví, poradenství všeho druhu, finanční
služby, pomoc v domácnosti, pečovatelské služby apod.)
Hlasování uzavřeme 30. 12. 2013 a zástupci prvních třech
provozoven s největším počtem hlasů v každé kategorii budou
oceněni na radnici při slavnostním shromáždění dne 2. ledna
2014. Hlasovat můžete též na webových stránkách města.
Děkujeme za Vaše hlasy.
JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Anketa o nejlepší provozovnu roku 2013
NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2013 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2013 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

výroba
restaurační zařízení
Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

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

Podpis

* 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.
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Zimní údržba v Klatovech
a integrovaných obcích

Informace pro podnikatele
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu
aktuální zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby pro
Klatovy a integrované obce byl zpracován a je s ohledem na
dokončování nových komunikací každoročně aktualizován.
Nařízení města Klatov, o plánu zimní údržby pro Klatovy
a integrované obce včetně grafického znázornění je zveřejněno na
internetových stránkách města Klatov www.klatovy.cz.
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích
a chodnících vzniklých zimními povětrnostními 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.
Zákon o pozemních komunikací stanovuje lhůty pro zajišťování
sjízdnosti místních komunikacích a schůdnosti chodníků :
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 přednostně udržují
pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.
V předcházejících létech se správci komunikací TSMK dařilo
tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy uklizeny nejpozději do 12 hodin. Zimní údržbu zabezpečují Technické
služby města Klatov, které dle vývoje počasí, vyhlásí zimní pohotovost a opětovně zřídí stálou nepřetržitou dispečerskou službu. Je
možno se na ně obracet se svými požadavky na tel. 376 312 021.
Technické služby mají zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli
z Německa a dostatek inertního materiálu, který bude při údržbě
upřednostňován. Posypová sůl se bude používat až na zbytkovou
vrstvu sněhu, která již nelze odstranit nebo snížit mechanickými
prostředky. Do sněhové vrstvy se nebude posyp solí provádět.
Celkem je udržováno 115 km vozovek a 95 km chodníků.
V případě napadání větší sněhové nadílky bude přistoupeno
k úklidu sněhu s odvozem z plochy náměstí Míru a příjezdových
komunikací k náměstí, autobusových zastávek, případně některých
parkovacích a ostatních ploch k zajištění dopravní obslužnosti.
V souvislosti s případným úklidem sněhu je nutno si uvědomit, že
vozidla, která stojí v úzkých ulicích, mnohdy brání úklidu sněhu.
Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce
v centru města budou využity, stejně jako v loňském roce, také pracovníci zabezpečující veřejně prospěšné práce.
Pro chodce je nesmírně důležité používat obuv odpovídající
povětrnostním podmínkám. Při případném úrazu a následném
vymáhání finančního odškodnění je přihlíženo také k tomu, zda
chodec přizpůsobil chůzi a obuv dané povětrnostní situaci, kterou
mohl předvídat.
V nařízení města jsou uvedeny i úseky místních komunikací, na
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí. Jedná se např.
o komunikaci přes les Husín v k.ú. Tajanov nebo cyklostezku
v úseku od městského parku k nádraží ČD v Lubech. Po těchto
úsecích si pak lze při dostatku sněhu i zajezdit na běžkách.

Dnem 17. 10. 2013 nabyla účinnosti novela zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod
č. 309/2013. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Rozšiřuje se tak dosavadní předmět podnikání koncesované
živnosti pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu,
lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva,
ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů
získaných pěstitelským pálením) o prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin.
K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání,
a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není
třeba splnit žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba
vyjádření Ministerstva zemědělství tak, jak tomu je u výroby
a úpravy kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů.
Přechodná ustanovení:
1. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může
v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě
živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu,
konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty
první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení
koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení
řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro
prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli
právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
2. Přijetí žádosti o koncesi podle bodu 1 nepodléhá správnímu
poplatku.
Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní
úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin na
živnostenském úřadě, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců
ode dne účinnosti novely, tedy od 17. 10. 2013 do 17. 4. 2014.
Úprava se bude vztahovat na všechny podnikatele, kteří se
zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo
lihovin a prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak
i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě
se úprava bude vztahovat také na podnikatele, kteří lihoviny
podávají v restauračních zařízeních, případně i v dopravních
prostředcích (§ 44 živnostenského zákona). O koncesi pro
prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin budou
muset požádat i výrobci těchto komodit, kteří za účelem
prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“, resp. provozovnu
umístěnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny.
V této souvislosti doporučujeme, z důvodu právní jistoty, aby
o koncesi pro prodej požádali i podnikatelé, kteří vlastní
oprávnění pro výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny
distribuují, případně prodávají konečným spotřebitelům (bez
ohledu na ustanovení § 42 živnostenského zákona, kterým se
upravuje rozsah oprávnění podnikatele provozujícího živnost
spočívající ve výrobní činnosti).

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK

Ing. Miluše Lejsková
vedoucí živnostenského odboru
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