
KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK VI. LEDEN 2014 ZDARMAwww.klatovy.cz

informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

provozovatelům určitou zpět-
nou vazbu, potěšení z ocenění 
zákazníků a nezanedbatelnou 
není ani reklama. Mimořádně 
cenné jsou zejména pro ty, 
komu se podaří obhájit umís-
tění z minulých let. Nejedná 
se pak v žádném případě o ná-
hodu, ale o kvalitní, dlouho-
dobou práci.  

Co mne však zaujalo na 
anketě nejvíce je výrazný ná-
růst počtu hlasujících! Zatím-
co před dvěma roky jich byl 
do pěti set, v roce 2013 již 
2103. Jasný důkaz toho, že 
Klatované mají o služby 
místních živnostníků zájem 
a dokážou je též ocenit. 

Nejlepší provozovny za 
rok 2013:
- kategorie „výroba“ 
Řeznictví U Pavlíka, Koldi-
nova 422, Klatovy
- kategorie „obchod“ 
SECOND HELP, nám. Míru 
63, Klatovy
- kategorie „služby“ 
Kadeřnictví a kosmetika 
Husovo náměstí v Klatovech
- kategorie „hostinská 
činnost“ 
Winters-Wein&Sekt bar, 
Randova 214, Klatovy  

Investiční akce v roce 
2014

Součástí předvánočního 
schvalování rozpočtu města 
byl i souhlas zastupitelů 
s financováním již „rozběh-
nutých“ nebo připravených 
investičních akcí. Mezi těmi 
největšími jsou jak úpravy 
komunikací, tak stavby, jež 
budou sloužit aktivnímu 
odpočinku, kulturnímu vyžití 
i poznání. Za velmi potřebné 
považuji zahájení prací 

na protipovodňovém poldru 
na Mochtínském potoce, 
rekonstrukci Purkyňovy ulice 
a propojení silnice I. třídy 
u Sobětic s místní komunikací 
na Lažánky. Obě komunikace 
spolu s výrazným zlepšením 
dopravní obslužnosti místních 
lokalit přinesou i zvýšení 
bezpečnosti jejich uživatelů. 
Hustě osídlená oblast pod 
Křesťanským vrchem další 
výjezd nutně potřebuje. V So-
běticích se dosud projíždí 
středem zemědělského areálu 
po soukromé komunikaci. 

Těší mne jednoznačná 
shoda zastupitelů při snaze 
najít finance na dokončení re-
konstrukce plaveckého bazé-
nu, letního kina a výstavního 
pavilonu u místního muzea. 
Rozhodování v případě pa-
vilonu bylo nejtěžší. Zřízení 
rozsáhlé stálé expozice uni-
kátní sbírky šumavského skla 
Loetz by mělo být velmi zají-
mavé pro Klatovany i návš-
těvníky města.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Ničit a obtěžovat není 
normální…

Kvalitu životního prostředí 
města určitě významně ovliv-
ňuje jeho vzhled. Investice do 
obnovy městského majetku, 
údržby veřejných prostranství 
jsou základním kamenem. 
Nedílnou jeho součástí je 
i možnost odpočinku a pestrá 
nabídka aktivit ze strany 
spolků, sportovních oddílů 
a kulturních organizací.

Běžný život obyvatel 
města však ovlivňuje i spolu-
žití s těmi, kteří vztah ke 
společnému prostředí nemají 
takřka žádný. Oslovování, po-
křikování, obtěžování kolem-
jdoucích, páchání přestupko-
vé činnosti není pro běžného 
obyvatele města nic, co by mu 
bylo příjemné. 

Možnosti obce jsou při 
„souboji s nimi“ sice ome-
zené, ale snažíme se využít 
každé z nich. Jednou z cest je 
zákaz pobytu ve městě. Lze 
jej použít u lidí, kteří nemají 
trvalý pobyt na území města. 
Komise pro projednávání pře-
stupků uložila v minulém roce 
tento zákaz v 10 případech. 
V případě jeho následného 
porušování je pak celá věc po-
suzována v rovině trestního ří-
zení. Osamoceně tento postup 
všelékem není. Jednoznačně 
jej však podporuji jako sou-
část tlaku na ty, jimž jsou 
základy slušného chování cizí.   

Zájem o kvalitu služeb 
živnostníků

Každoročně na počátku 
roku vyhlašujeme výsledky 
ankety o nejlepší provozovny 
v Klatovech. Výsledky jsou 
pochopitelně důležité. Přináší 

Jednání Rady města

Úterý 21. 1. 2014

Úterý   4. 2. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  18. 2. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Co se děje, co se bude dít…

2. 1. 2014 - předání symbolického šeku DDM v Klatovech 
s výtěžkem z dobročinného bazaru. foto: MěÚ Jiří Tománek
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Nová právní rizika pro zastupitele i zaměstnance úřadu

Od 1. ledna 2014 je v účinnosti nový občanský zákoník, 
publikovaný pod č. 89/2012 Sb., který radikálně mění mnohé 
zaběhnuté právní představy. V minulých číslech Zpravodaje 
jsem se zmínil o změnách v nájemním bydlení a posléze 
o způsobech užívání cizí věci obecně. Dnes několik slov na 
téma, uvedené v nadpisu. 

Máme zažito, že konkrétní fyzická osoba nese majetkovou 
odpovědnost především tehdy, jestliže něco zavinila: porušila 
právní předpis, porušila bezpečnostní pravidlo, jednala 
lehkomyslně, riskantně. To samozřejmě zůstává, ale 
odpovědnost jde dál: 

Kdo se v úředním, obchodním styku nebo veřejně přihlásí 
k určitému odbornému výkonu, říká tím zároveň, že je 
způsobilý jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
postavením spojena. Neodborné jednání, byť dobře myšlené, 
jde k jeho tíži. 

Převezme-li tedy zaměstnanec v rámci svého pracovního 
zařazení dodanou stavbu a pak se ukáže, že nerozeznal vady, 
které by odborník rozeznat měl, nese za následek odpovědnost. 
Podepíše-li představitel obce smlouvu, která se ukáže pro 
město nevýhodnou, nese následky. K případnému prohlášení 
o tom, že dotyčný svoji odpovědnost vylučuje, se nepřihlíží.

Jinými slovy ten, kdo je na veřejné pozici, má znát. Nezná-
li, pokládá se to za jeho nedbalost, nedbalost znamená odpo-

vědnost. Nevystačí se již tedy 
s běžným „podepisuji toho 
tolik, že to nemohu všechno 
vědět“. Aby dal zákonodárce 
najevo, že to myslí vážně, 
zmiňuje tento princip v zákoně 
na dvou místech – v obecných 
ustanoveních a v pasáži 
o náhradě škody.

Dědictví, útulky a jiné 
zajímavosti pro obce

Zavádějí se některé neob-
vyklé instituty – tak např. 
starosta obce získává oprávnění zaznamenat poslední vůli 
zůstavitele, u něhož je obava, že by mohl zemřít dřív, než by 
pořídil písemnou závěť. Toto oprávnění platí pro starostu obce, 
na jejímž území se zůstavitel nalézá a je nezbytná přítomnost 
dvou svědků. Stejné oprávnění má ten, kdo je podle zákona 
o obcích oprávněn vykonávat pravomoci starosty. 

Jsme-li již u dědictví, zavádí se jiný neobvyklý institut, 
v němž hraje rozhodující roli obec: povolá-li zůstavitel za 
dědice (typicky závětí) skupinu osob bez bližšího určení, např. 
chudé, sportovce apod., platí, že za dědice je povolána obec, na 
jejímž území měl zůstavitel poslední bydliště a tato obec je 
povinna použít dědictví ve prospěch takové skupiny. Sama tedy 
např. chudé na svém území vyhledá, určí jejich okruh a dědictví 
jim předá.

Je-li nalezeno zvíře, určené k zájmovému (nikoli hospo-
dářskému) chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců, 
stává se nálezce vlastníkem zvířete. Oznámí-li však takový 
nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře provo-
zovateli útulku, může tento provozovatel se zvířetem volně 
nakládat po 4 měsících od převzetí zvířete.

Obecně prohlásí-li nálezce obci, že jakoukoli nalezenou věc 
nabýt nechce, přechází jeho právo věc užívat a nabýt do 
vlastnictví na obec, na jejímž území byla věc nalezena. Obec je 
však povinna okamžikem nabytí vlastnictví vyplatit nájemci 
nálezné. To činí desetinu ceny nálezu.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Nový občanský zákoník 

Upozorňujeme občany města, že v prosinci 2013 byly 
z prostoru parkoviště Pod hřbitovem odstraněny kontejnery 
na separovaný odpad. V průběhu ledna 2014 bude 
odstraněn též kontejner společnosti Asekol určený pro 
odkládání elektroodpadu. 

V souvislosti s touto změnou budou prováděny častější 
kontroly v dané lokalitě. Nepovolené odkládání odpadů 
bude postihováno jako přestupek se sankcí do výše 
50 000 Kč. 

Odbor životního prostředí

Zrušení stanoviště kontejnerů 
na parkovišti Pod hřbitovem
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

zastupitelé města schválili 
na svém posledním jednání 
v roce 2013 rozpočet města na 
rok 2014. Měl jsem tu čest roz-
počet zastupitelům představit 

Klatovy mají rozpočet na rok 2014
a komentovat jeho základní 
relace. Dovolte mi dát i Vám 
stručnou informaci. Celkové 
příjmy jsou dány částkou 346,9 
mil. Kč, výdaje 256,1 mil. Kč. 
Rozdíl příjmů a výdajů činí 
90,8 mil. Kč, po snížení 
o splátky úvěrů ve výši 16,1 
mil. Kč zůstává přebytek ve 
výši 74,6 mil. Kč. Rozpočet je 
přebytkový, město Klatovy je 
v dobré finanční kondici.

Nejdůležitější položkou 
příjmů jsou daně a poplatky, 
které městu náleží. Představují 
67% městských příjmů, tj. 
233,4 mil. Kč. Nedaňové 
příjmy ve výši 59 mil. Kč se 
na příjmech podílejí 17%, 
neinvestiční dotace, které 
městu plynou zejména za 
výkon státní správy, ve svém 
úhrnu dosahují 34,5 mil. Kč 

Rozpočet města Klatovy na rok 2014 - Základní tabulka (v tis. Kč)

Název třídy položky
Skutečnost 

12/2012

Schválený 

rozpočet 2013

Upravený 

rozpočet 

2013

Skutečnost 

11/2013

Schválený 

rozpočet 2014

Finanční prostředky - počáteční stav 127 266 0 133 223 133 223 0

Příjmy:

DAŇOVÉ PŘÍJMY 252 853 235 700 264 191 257 065 233 420

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 59 808 53 796 61 090 52 354 59 015

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 22 063 20 000 20 000 23 791 20 000

DOTACE NEINVESTIČNÍ 60 150 34 704 40 370 41 282 34 470

DOTACE KAPITÁLOVÉ 34 893 23 500 49 811 29 998 0

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU CELKEM 429 767 367 700 435 462 404 490 346 905

PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ CELKEM 372 811 324 200 365 651 350 701 326 905

PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ CELKEM 56 956 43 500 69 811 53 789 20 000

Zdroje celkem 557 033 367 700 568 685 537 713 346 905

Výdaje: 

Neinvestiční výdaje města - kap. 1 12- 145 549 113 328 156 839 132 545 115 910

Neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13 33 243 21 720 51 899 25 095 19 700

Neinvestiční výdaje - kap. 14, vztahy města k 

příspěvkovým organizacím, s. r. o. a o. p. s. 
118 066 114 477 114 362 105 239 114 955

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 296 858 249 525 323 100 262 879 250 565

Kapitálové výdaje města - kap. 1 -12 81 288 9 230 111 551 62 108 5 050

Neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13 28 859 18 391 57 421 20 187 500

Neinvestiční výdaje - kap. 14, vztahy města k 

příspěvkovým organizacím, s. r. o. a o. p. s. 
930 0 1 826 1 827 0

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 111 077 27 621 170 798 84 122 5 550

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU CELKEM 407 935 277 146 493 898 347 001 256 115

Rozdíl "Zdroje - Výdaje" 149 098 90 554 74 787 190 712 90 790

Splátky úvěrů 15 875 15 966 15 966 2 473 16 190

Zdroje - Výdaje - Splátky úvěrů 133 223 74 588 58 821 188 239 74 600

Zůstatek finančních prostředků celkem 133 223 74 588 58 821 188 239 74 600

(10%). Kapitálové příjmy jsou 
v rozpočtu navrženy ve výši 
20 mil. Kč (6%).

Výdaje jsou členěny do tzv. 
kapitol. Pokrývají potřeby 
města a jeho organizací. I proto 
jednání zastupitelů se zájmem 
sledovali zástupci příspěvko-
vých organizací. Město jim na 
jejich činnost v příštím roce 
poskytne příspěvek ve výši 115 
mil. Kč. Nejvíce obdrží Tech-
nické služby (59,5 mil. Kč), 
Městský ústav sociální služeb 
získá 8,5 mil. Kč, Městská 
knihovna 7,6 mil. Kč, Městské 
kulturní středisko 7,8 mil. Kč, 
základní školy 16,3 mil. Kč, 
mateřské školy 10,5 mil. Kč 
a obecně prospěšná společnost 
Zimní stadion 4,3 mil Kč. Tyto 
příspěvky jsou určeny na 
zajištění provozu organizací, 

nelze z nich financovat 
investiční potřeby. Ty město 
zajišťuje převážně ze svého 
rozpočtu prostřednictvím od-
boru rozvoje. 

A jaké další výdaje roz-
počet obsahuje? Kromě výdajů 
nutných k zajištění chodu úřa-
du a na péči a údržbu nemovi-
tostí města rozpočet pamatuje 
i na opravy chodníků a komu-
nikací ve vlastnictví města. 
V rozpočtu na příští rok je tato 
položka navýšena na 15 mil. 
Kč, tj. o 3 mil. Kč více než 
letos. Přičteme-li k této částce 
přibližně 4 mil. Kč, jež vydají 
na stejný účel Technické služ-
by, získáme představu o roz-
sahu prostředků na opravy ulic 
a chodníků, jež město plánuje 
ve svém rozpočtu.

Rozpočet nezapomíná ani 
na dotace a granty, kterými 
město podporuje sportovní, 
kulturní a společenské aktivity 
svých občanů. Fond dotací 
počítá stejně jako v minulém 
roce s částkou 7,5 mil. Kč. Zla-
tý fond disponuje zůstatkem 
7 mil. Kč. Při projednávání 
rozpočtu starosta města pan 
Mgr. Rudolf Salvetr zdůraznil: 
„Poskytování dotací a grantů 
se řídí pravidly, (která jsou 
zveřejněna na www strán-
kách), smyslem je přispět, 
nikoliv zajistit financování. 
Dotace do výše 50 tis. Kč 
schvaluje rada města, dotace 
vyšší pak vždy zastupitelstvo – 
po důkladném zvážení každé 
z nich.“ 

Protože příprava a schvá-
lení rozpočtu je poměrně dlou-
hým procesem, oceňuji zastu-
pitele, kteří se do něj zapojují. 
I to je základem toho, že byl 
rozpočet schválen jedno-
myslně. Snad za všechny bych 
citoval předsedu finančního 
výboru zastupitelstva pana Ing. 
Jaromíra Kalivodu: „Dobrá 
spolupráce na přípravě roz-
počtu je základem pro jeho 
úspěšné schválení.“ 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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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

Informace pro podnikatele

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

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 .

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmír-
ňování 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 mož-
nostem vlastníka těchto komunikací a chodníků na straně druhé.

Zákon o pozemních komunikacích stanovuje lhůty pro 
zajišťování sjízdnosti místních komunikací 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 letech se správci komunikací TSMK dařilo 
tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technické-
mu vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy ukli-
zeny nejpozději do 12 hodin. Zimní údržbu zabezpečují Technické 
služby města Klatov, které dle vývoje počasí, vyhlásí zimní pohoto-
vost 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 pra-
covníci 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.

www.klatovy.cz

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



3) Kategorie obchod
1. místo: Second Help v Klatovech, Náměstí Míru 63 – 
provozovatel Diakonie ČCE, středisko Západní Čechy
2. místo: prodejna SILUETTE v Klatovech, Náměstí Míru153 - 
provozovatelka Věra Světlíková
3. místo: Vinotéka Dionýsos, Klatovy, Denisova 103, 
provozovatel Marcela Strnadová

4) Kategorie Služby
1. místo: Kadeřnictví a kosmetika v Klatovech, Nádražní 790 - 
na provozovně podnikají Jitka Pálková, Marie Kynclová, Dana 
Nováková, Petra Kynclová, Tereza Husníková, Erika Bendová
2.místo: Studio krásy, Klatovy, Randova 114 – na provozovně 
podnikají Helena Hejduková, Jaromíra Staňková a Hana 
Vlková
3. místo: Kosmetický salón Aromaterapie Klatovy, Denisova 
105 – Pavlína Klasnová,

Všichni shora uvedení vítězové obdrželi 2. 1. 2014 ve 
slavnostním sálu klatovské radnice ocenění. Umístění jsou o to 
cennější, že letos bylo odevzdáno celkem 2103 hlasů. 
V předchozím roce to bylo 871 hlasů a v prvním ročníku, v roce 
2011 to bylo 406 hlasů. Blahopřejeme!

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Z již 3. ročníku hlasování čtenářů o nejlepší provozovnu 
roku vyšly s největším počtem hlasů a tedy vítězně následující 
provozovny:
1) Kategorie restaurační zařízení
1. místo: Winters – Wein & Sekt Bar v Klatovech, Randova 214 
– provozovatelé manželé Marcel Winter a Žaneta Winter
2. místo: Cukrárna a kavárna Mléčná v Klatovech, Náměstí 
Míru 65 – rodinná kavárna a cukrárna, provozovatel Michal 
Košan
3. místo: Café Cukrárna Park v Klatovech, Šumavská 160 – 
provozovatel Marie Kudělková s manželem 

2) Kategorie výroba
1. místo: Řeznictví U Pavlíka , Klatovy. Koldinova 422 – Pavel 
Havlíček
2. místo: Výroba, prodej a distribuce uzenin, masa a lahůdek 
MASO WEST s.r.o. v Klatovech, Gorkého 682 – jednatel 
společnosti Ing. Stanislav Kopáček 

Nejlepší provozovny roku 2013

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.

Kategorie výroba - p. Havlíček 4x foto: MěÚ Jiří Tománek

Kategorie restaurační zařízení - p. Winter

Kategorie služby - Kadeřnictví a kosmetika Nádražní ul.

Kategorie obchod - Second Help
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Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2014

Zastupitelstvo města Klatov dne 5. listopadu 2013 schválilo na 
svém zasedání tato témata grantů v oblasti kultury a sportu pro 
rok 2014:
 

Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2014

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

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

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

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. února 2014.
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 2014/2015 se koná:

Dne 7. února 2012 od 8:00 do 17:00 hodin se bude konat zápis 
dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech pro školní rok 
2014/2015.
Vyhláškou města Klatov č. 2/2013, která je zveřejněna na 
internetových stránkách města a úředních deskách jednotlivých 
základních škol, jsou stanoveny školské obvody pro školní rok
2014/2015.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz a rodný 
list dítěte.

Organizace prázdnin v základních, středních a základních 
uměleckých školách v Klatovech do konce školního roku 

2013/2014:

- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 
ledna 2014.
- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v Klatovech 
stanoveny od 10. do 16. února 2014.
- Velikonoční prázdniny jsou plánované na čtvrtek 17. dubna 
a pátek 18. dubna 2014.
- Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do 
neděle 31. srpna 2014.
- Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v 
pondělí 1. září 2014.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Odbor školství, kultury

a cestovního  ruchu informuje:

Dle Nařízení města Klatovy č. 1/2008 o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města 
Klatovy (ve znění Nařízení č. 2/2008, Nařízení č. 2/2010 a Nařízení 
č. 3/2011) jsou vymezeny oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
oblasti města, nebo k stání fyzické osoby, která má místo trvalého 
pobytu ve vymezené oblasti města.  

Vozidla po dobu stání musí mít na viditelném místě za 
předním sklem umístěnou parkovací kartu vydanou MěÚ 
Klatovy. Platnost parkovací karty je jeden rok počínaje od 1.1. 
do 31.12. běžného roku.

Hospodářský odbor Městského úřadu v Klatovech tímto 
upozorňuje držitele uvedených parkovacích karet na skončení 
období, pro které byla vyznačena jejich platnost. Změnu 
platnosti parkovacích karet zajišťuje hospodářský odbor 
v pracovních dnech.

Cena za prodloužení platnosti parkovacích karet se nezměnila.
a) Osobní vozidlo občana  s trvalým bydlištěm 

ve vymezené oblasti 500 Kč
b) Osobní vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou 

za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo 
nebo provozovnu ve vymezené oblasti 3000 Kč

c) Nákladní vozidlo o celkové hmotnosti do 3500 kg provozovaný 
právnickou nebo fyzickou osobou podle zvláštního předpisu, 
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti 4000 Kč

Hospodářský odbor 
MěÚ Klatovy

U p o z o r n ě n í  
pro držitele parkovacích karet 

2- velikost nebytového prostoru včetně zázemí je 67,1 m

- uvolněný prostor byl využíván jako prodejna knih

žádost bude obsahovat:

- podnikatelský záměr

- kopii živnostenského listu 

Žádosti zasílejte písemně na adresu nejpozději do 23. 1. 2014:

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského148, 

339 01 Klatovy II.

nebo na email 

Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na telefonu 
376 312 184 pí. Maxová, 376 311 309 p. Červený, dále informace 
na .

jmaxova@snklatovy.cz

www.snklatovy.cz

Město Klatovy
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

nabízí

pronájem prodejny 
v Pražské ulici 155/I

  Klatovech   
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Město Klatovy vypsalo dne 12. 12. 2013 další, v pořadí již 
XLI. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Půjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak 
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov 
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov ze dne 15. 11. 2011. 

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude 
vybudována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby 
a nachází se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub 
a územního obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, 
pouze u titulu Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 
5 let.

Na 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. 

Uzávěrka podání žádostí XLI. kola je do 7. 3. 2014. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v termínu 
do 31. 3. 2014.

V roce 2013 byla vypsány tři kola. Osmi žadatelům bylo 
zapůjčeno celkem 2.491.199,- Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

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

– 
– 

Název/účel 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 elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Nové výstavy v jezuitské koleji
Má vlast od 8. do 30. ledna 2014  Post Bellum od 3. do 19. února 2014

Výstava ukazuje proměny českých měst v roce 2013. 
Byla zahájena v květnu 2013 na Vyšehradě, nyní putuje 
českými městy. Klatovy v ní mají zastoupení třemi 
proměnami nově upravených nebo nově zbudovaných míst.

Výstava v komiksové podobě provází válečnou frontou, 
koncentráky, komunistickými kriminály, defilují 
před námi vězni, bachaři, likvidovaní sedláci, estébáci, 
jejich spolupracovníci, odpůrci nacismu i komunismu.
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informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

tická činnost s kolektivy mladých 
hasičů.

Nezastupitelné místo v sou-
činnosti s vedením města mají 
osadní výbory. Pracuje jich 
celkem 15. Právě jejich členové 
znají život ve svých obcích nej-
lépe a jsou v každodenním styku 
s místními obyvateli. Po letech 
jednání s nimi vím, že přichází 
s racionálními požadavky, které 
vedou ke zlepšení života v da-
ných místech. 

Vážím si též jejich trpělivosti 
a srozumění s tím, že jsme je 
schopni řešit postupně a v závi-
slosti na jejich závažnosti (např. 
oprava místních komunikací po 
velké vodě ve Střeziměři měla 
přednost před hasičským výcvi-
kovým hřištěm). Jen za rok 2013 
bylo uvolněno pro zajištění 
„provozu“ přidružených obcí 
téměř 24 mil. Kč. Jsem si jist, že 
to nejsou peníze promarněné. 
Proto i letos by se obyvatelé 
žijící ve vzdálenějších částech 
našeho města měli dočkat reali-
zace dalších potřebných oprav 
a staveb. 

Pokud byste se chtěli, milí 
Klatované, o jejich účelnosti 
přesvědčit, doporučuji Vám naše 
přidružené obce jako cíl pěších 
nebo cyklistických víkendových 
výletů. Zavedou Vás do míst 
položených uprostřed malebné 
přírody a s nádhernými výhledy 
na panoráma Klatov.   

Rychlejší informace
Od informačního pultu ve ve-

stibulu historické budovy radnice 
si slibuji především nasměrování 
návštěvníků radnice na příslušné 
odbory, kde si mohou projednat 
své žádosti. Nejde však pouze 
o záležitosti, které mohou občané 
vyřídit na městském úřadu. 
Téměř každý den se setkávám 
s dotazy lidí, jejichž vyřešení 
spadají do kompetence jiných 
úřadů (finančního, úřadu práce či 
správy sociálního zabezpečení). 
Tyto pochopitelně vyřešit nedo-

kážeme ani nadále. Naším cílem 
je však v tomto případě co nej-
rychlejší a nejpřesnější poskyt-
nutí informací. Jinak je tomu 
u úředních městských záležitostí. 
Obsluha informačního pultu 
bude schopna některé věci vyří-
dit na místě. Jedná se o výpisy 
z centrálních registrů, konverzi 
dokumentů (převod listin z elek-
tronické do písemné, úředně ově-
řené podoby, vidimaci a legaliza-
ci úředních dokumentů a potvr-
zování pravosti podpisů na 
listinách. Dostanete zde též for-
muláře používané městským 
úřadem nebo jednorázové povo-
lení k parkování. Po úpravě pra-
covní doby městského úřadu, 
zavedení časového objednání na 
velmi exponovaných praco-
vištích (občanské průkazy, 
cestovní pasy) a možnosti vyřídit 
si věci po dohodě i mimo 
obvyklé „úřední“ dny je zřízení 
informačního pultu dalším kro-
kem k usnadnění komunikace 
„občan – úřad“. Za podstatné 
považuji, že zřízení nového 
pracoviště neznamená navýšení 
počtu zaměstnanců úřadu. Infor-
mace vám bude poskytovat 
pracovnice městského úřadu 
Lenka Roubová, Dis.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Co mají společného s naším 
městem? Otázka, která jak jsem 
se přesvědčil, napadne nejed-
noho Klatovana. Jsou to některé 
z přidružených obcí, jež jsou sou-
částí Klatov. Celkem jich je 25. 
Mají rozdílnou velikost (od „ně-
kolika“ stálých obyvatel Dobré 
Vody až po 989 trvale žijících 
v Lubech), velmi rozmanitou po-
lohu se všemi dopady především 
v zimním období a část z nich i 
poměrně komplikovanou doprav-
ní dostupnost. Lidé zde žijící 
prakticky každý den řeší záleži-
tosti, jež se nikoho z nás, kdo 
žijeme v docházkové vzdálenosti 
od kulturních, vzdělávacích, 
sportovních či nákupních zaříze-
ní, ani nenapadnou. Snad nejvíce 
patrné je to v případě zájmové 
činnosti dětí a mládeže. Nedo-
volí-li rodičům jiné povinnosti 
svá děcka pravidelně na kroužky 
dovážet, jsou jejich možnosti 
striktně ohraničené odjezdy 
odpoledních autobusů. O to 
cennější jsou aktivity místních 
obyvatel, kterými se snaží zpří-
jemnit život sami sobě. Důležitou 
úlohu v nich sehrávají především 
sbory dobrovolných hasičů 
a osadní výbory. Hasiči, kromě 
své hlavní náplně v podobě 
záchrany majetku ohroženého 
ohněm či živelnými pohromami, 
věnují stovky hodin dobrovolné 
práci při údržbě veřejných pro-
stranství, pořádání kulturních 
akcí, sportovních a dětských dnů. 
Naprosto mimořádná je systema-

Jednání Rady města

Úterý   4. 3. 2014

Úterý 18. 3. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  18. 2. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Kal, Drslavice, Habartice, Střeziměř, Otín…Kal, Drslavice, Habartice, Střeziměř, Otín…

Pohled na Drslavice a Věckovice. foto: www.sumavanet.cz

Třetí odboj na Klatovsku 
a Domažlicku
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Seznam přednášejících na konfe-
renci o třetím odboji:

František Wiendl (1923)
S otcem Františkem Wiendlem st. 

se zapojil do druhého i třetího odboje. 
Za druhé světové války odbojová 
skupina Lidice, Niva v Klatovech, 
v květnu 1945 účast na povstání 
v Klatovech, 1948-1949 protikomu-
nistický odboj – letáky, nápisy, převá-
dění lidí přes hranice, 20. listopadu 
1949 zatčen, vyšetřovací vazba, 
v prosinci 1950 odsouzen k 18 letům 
vězení za velezradu. 

Mgr. Tomáš Bursík (1979)
Historik a archivář, momentálně 

pracuje v Archivu bezpečnostních 
složek jako vedoucí Oddělení pro 
naplňování zákona č. 262/2011 Sb. 
o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu. 

PhDr. Jaroslav Rokoský Ph.D. 
(1969)

Odborný asistent na katedře histo-
rie FF v Ústí nad Labem, pracovník 
Ústavu pro studium totalitních reži-
mů Praha – skupina III. odboje.

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. 
(1965)

Vědecký pracovník Historicko-
dokumentačního odboru VHÚ, Sou-
střeďuje se zejména na problematiku 
vztahů občanů a moci v letech 1948-
1989.

Ing. Václava Jandečková (1974)
Vnučka Oty Tulačky, politického 

vězně komunistického režimu ze 
Kdyně. Autorka publikace Akce 
Kámen. Svědectví hlavního aktéra 
akce „falešné hranice“ u Všerub na 
Domažlicku. 

Mgr. Petr Mallota (1980)
Historik protikomunistického 

odboje, věnuje se též politickým 
popravám a represi v komunistickém 
Československu 50. let 20. století. 

Kristina Vlachová (1943) 
Autorka či spoluautorka celove-

černích scénářů Takže ahoj (režie Vít 
Olmer), Hra o jablko (režie Věra 
Chytilová) a dalších. Pracuje v tele-
vizní dokumentaristice a publicistice, 
věnuje se vyrovnávání se s nacis-
tickou a komunistickou minulostí. 

David Jan Žák (1971)
Učí na Česko-anglickém gymná-

ziu v Českých Budějovicích. Jeho 

Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku
Vážení čtenáři,
před dvěma lety jsme si připomněli odbornou konfe-

rencí druhý odboj, jehož některých obětí každoročně 
vzpomínáme ve Spáleném lese. Průběh konference je za-
chycen ve sborníku, který lze získat v našem informačním 
centru na náměstí. Letos chceme poukázat na další období 
boje za svobodu, zahrnující období od skončení války až 
do listopadové revoluce. Na této stránce naleznete poz-
vánku na chystanou konferenci Třetí odboj na Klatovsku 
a Domažlicku. Vstup je bezplatný a otevřený pro kaž-
dého. Bližší představu o zaměření konference si učiníte 
jednak z výstavky Ještě jsme ve válce v chodbě jezuitské 
koleje (potrvá do 16. února), jednak z následující anotace 
přednášejících na naší konferenci.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

dokončení na straně 3
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

v minulém čísle pan starosta 
zmínil některé investiční akce, 
které město hodlá v průběhu toto 
roku realizovat. Protože jsem 
obdržel několik zvídavých do-
tazů směřujících k financování 
těchto akcí, jejich časovému 
harmonogramu a struktuře, 
dovolte mi vrátit se k tomuto 
tématu  několika poznámkami.

1) Naší snahou (tj. zastupitel-
stva, rady města i vedení města) 
je realizovat vícero různých 
projektů. Pamatujeme tedy 
nejen na komunikace, opravy 

nemovitostí, jejich rekonstrukce, ale i na parky, vodní toky, 
dopravní i dětská hřiště. Máme zájem na tom, aby projekty 
napomohly vzhledu města a přitom byly praktické. Aby zasáhly 
více oblastí života města. Investujeme tudíž i do infrastruktury 
tepelné, vodohospodářské, odpadů, postupně budujeme tzv. 
metropolitní síť, jež propojuje objekty města a kraje kvalitní 
optickou sítí. Investujeme do mateřských i základních škol, do 
budov i technických zařízení, pořizujeme (např. u odpadového 
hospodářství) technologii.

2) S tím souvisí snaha zajistit řádné financování všech 
našich projektů a aktivit. I proto se snažíme využívat dotačních 

Financování investičních akcí
možností, byť si dobře uvědomujeme, že tzv. „dotační tituly“ s se-
bou mnohdy nesou nejrůznější, až obskurní podmínky. Nicméně, 
je-li možné získat na vybudování nové silnice či poldru, který má 
ochránit část města před nebezpečnou vodou, finanční příspěvek, 
snažíme se jej získat. Odbor rozvoje města má ve spolupráci se 
správci kapitol a organizacemi města i tento úkol. Přesto bych rád 
zdůraznil, že plánování akcí prvotně vychází z potřeb města.

3) Snažíme se o časovou a věcnou koordinaci akcí a pro-
jektů. Například hospodářský odbor musí vždy práce organizovat 
tak, aby položení nového povrchu předcházely opravy a re-
konstrukce plynovodu, elektrorozvodů, světel, vodovodu 
a kanalizace, optických sítí. Jsme rádi, že se správci sítí alespoň 
částečně finančně podílejí na financování těchto akcí.

Jsme na počátku roku, nicméně běží stavební práce na do-
stavbě krytého bazénu (56 mil. Kč), na revitalizaci areálu letního 
kina (12 mil. Kč). Ukončili jsme výběrová řízení na revitalizaci 
rybníka v Mercandinových sadech (6,5 mil. Kč, rozpočet od 
projektanta předpokládal 8,9 mil. Kč), na výstavbu komunikace 
včetně osvětlení v Purkyňově ulici (5,2 mil Kč, projektant 
předpokládal 5,7 mil. Kč), na vybudování tzv. „tvořivé zahrady“ 
v mateřské škole „Singrova“ (1,9 mil. Kč, projektant 
předpokládal 3,3 mil. Kč), na rekonstrukci ČOV v Újezdci (5,0 
mil. Kč, tu samou částku očekával projektant), na rekonstrukci 
objektu u muzea na Pavilon skla (8 mil. Kč). V přípravě jsou další 
výběrová řízení - např. komunikace Sobětice-Lažánky (14,4 mil. 
Kč), první část oprav komunikací (7,0 mil. Kč), obnova zeleně 
Hostašových sadů (5,0 mil. Kč). Trpělivě čekáme na výsledky 
dotačních řízení – např. dovybavení základních škol (cca 2,5 mil. 
Kč), obnova zeleně Mercandinových sadů (11,0 mil. Kč), 
vybudování poldru na Mochtínském potoce (12,9 mil. Kč), 
zateplení ZŠ Tolstého ulice (rozpočet 41 mil. Kč) atd.

Nový územní plán

Informace o postupu vypořádání žádostí fyzických 
a právnických osob na změny využití pozemků nového územního 
plánu města Klatov a integrovaných obcí.

Město Klatovy oznamuje, že veškeré žádosti o změny hranice 
zastavitelného území daného katastrálního území a požadavky na 
změnu funkčního využití pozemků v novém územním plánu, 
obdržené od majitelů pozemků do stanoveného data 3. 1. 2014, 
jsou evidovány na odboru rozvoje města a u zpracovatele 
územního plánu, kterým je firma Aulík Fišer architekti s.r.o., 
Praha. Celkem se jedná o 84 žádostí. 

Z hlediska zahrnutí žádostmi dotčených pozemkových parcel 
do zastavitelného území jednotlivých obcí je 75% žádostí 
navrženo kladně nebo částečně kladně vyřídit. 

Převážně tytéž žádosti se týkají zároveň požadavku na změnu 
jejich funkčního využití. Stanovení způsobu funkčního využití 
území obcí je předmětem další etapy tvorby nového územního 
plánu, jejíž ukončení předpokládáme v březnu 2014. 

Konečné rozhodnutí ve věci vyřízení všech žádostí náleží 
Zastupitelstvu města Klatov, kterému bude komplexní návrh 
předložen v předpokládaném termínu září 2014. Teprve poté bude 
jednotlivým žadatelům zasláno vyrozumění, jak byla jejich žádost 
vyřízena.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách 
města Klatovy:  ve složce Územní plán.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města, pověřený zastupitel ve věci územního plánu

www.klatovy.cz

básně byly přeloženy do francouzštiny, němčiny, ruštiny 
a polštiny. Věhlas mu získaly knihy: Návrat Krále Šumavy 
a dále Král Šumavy.

Mgr. Martin Tichý (1975)
Historik československých dějin druhé poloviny dvacátého 

století a protikomunistického odboje a represe 50. let 20. století 
v Československu, od r. 2008 pracuje v Ústavu pro studium 
totalitních režimů. 

PhDr. Ondřej Hladík (1976)
Pracovníke Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské 

služby ČR a redaktor časopisu Historická penologie. Odborně 
se zaměřuje na dějiny vězeňství, kriminality, práva apod. 

Mgr. Lukáš Kopecký (1985)
Student doktorského studia českých dějin. Diplomová práce 

František Machník. Život a dílo ministra národní obrany byla 
oceněna Cenou Edvarda Beneše I. stupně a 1. místem v soutěži 
Vysokoškoláci o totalitě. 

Mgr. Libor Svoboda, PhD. (1970)
Historik, vedoucí skupiny výzkumu protikomunistického 

odboje a odporu v Ústavu pro studium totalitních režimů.

Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (1969)
Odborný asistent Ústavu české literatury a literární vědy FF 

UK, předseda Společnosti F. X. Šaldy, ředitel Ústavu české 
literatury a literární vědy FF UK. 

Mgr. Jan Cholínský (1965)
Historik a pedagog, vydavatel a redaktor. Zabývá se českými 

soudobými dějinami - zejména příčinami nastolení 
komunistického režimu v Československu, českým exilovým 
hnutím a domácí protikomunistickou rezistencí. 

dokončení ze strany 2
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Opravy komunikací v roce 2014
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, různých společenství, osadních 
výborů, ale i na základě kontrolní činnosti, kterou odbor na 
pozemních komunikacích provádí. Seznam jmenovitých akcí, 
které se realizují 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 2014 k navýšení rozpočtu o 3 mil. Kč na 
celkových 15 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 komunikaci výhledově rekonstruovat nějaká 
inženýrská síť, apod.

Navržené akce pro rok 2014 jsou proto každoročně 
koordinovány se správci jednotlivých sítí. Pro jarní období bylo 
Radou města Klatov prozatím vybráno devět jednotlivých akcí.

Tak například v sídlišti U Retexu dojde k obnově povrchů 
vozovek a chodníků a zároveň v předstihu k rekonstrukci 
plynovodu a opravě vodovodních hrnečků. Termín realizace celé 
akce je naplánován od 22. 4. do 27. 6. Na Domažlickém 
předměstí bude před opravou povrchu chodníku v části 
Karafiátové ulice v úseku od Mánesovy po pravé straně 
zrekonstruován plynovod, dále kabel a sloupy veřejného osvětlení 
a položen nový sdělovací kabel. 

Další akce, které byly prozatím schváleny radou města: 
oprava povrchu chodníku u zadních vchodů v sídlišti Pod Hůrkou 
čp. 562-565/III, oprava povrchu chodníku u předních vchodů Pod 
Hůrkou čp. 566-569/III včetně opravy schodiště vedoucího do 
Družstevní ulice, úprava povrchu části chodníku a vozovky 
včetně odvodnění před čp. 272 v Niederleho ulici, plošná oprava 
povrchu vozovky v části Hálkovy ulice v úseku od Machníkovy 
před školou a domem čp. 132 včetně zřízení veřejného osvětlení 
na parkovišti zadního traktu tohoto domu, oprava povrchu chod-
níku v Dukelské ulici v úseku mezi Masarykovou a Koldinovou 
vpravo, oprava povrchu chodníku vedoucího k čp. 457 v sídlišti 
Pod Koníčky a oprava povrchu chodníku vedoucího podél 
Domažlické ulice v úseku od Tyršovy po Nádražní vpravo včetně 
úpravy povrchu lávky přes Drnový potok.

Výše uvedené opravy si vyžádají různá dopravní omezení, 
která jsou nezbytná pro jejich zdárné provedení. Obyvatelé 
bydlící v dotčeném území budou o těchto opatřeních v předstihu 
písemně informováni.

Skutečné náklady na realizaci těchto akcí stanoví výběrové 
řízení na dodavatele. Po zjištění, kolik finančních prostředků 
zbývá, dojde k výběru dalších potřebných oprav pro letní období.

Sobětice – propojovací komunikace 
silnice I/22 Sobětice-Lažánky
Počátkem měsíce dubna budou zahájeny práce na akci s náz-

vem Sobětice-propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice-
Lažánky. V současné době se dostaneme ze státní silnice do 
Lažánek pouze přes areál Statku v Soběticích, což přináší spoustu 
problémů.

Nová komunikace propojí již vybudovanou okružní křižo-

vatku u Sobětic se silnicí na Lažánky severně mimo tento areál. 
Bude vybudována vozovka v celkové délce 400 m, chodník 
a cyklostezka s asfaltovým povrchem. Součástí díla bude nové 
veřejné osvětlení a odvodnění komunikace. Současně bude 
vybudována též splašková kanalizace a vodovodní řad, které 
budou složit pro předpokládanou zástavbu uvažovanou po obou 
stranách komunikace.

Stavební náklady celé akce jsou odhadnuty na 14,3 mil. Kč 
včetně DPH. Na stavbu má město Klatovy přislíbenu dotaci 
z programu ROP Jihozápad, oblast podpory Rozvoj místních 
komunikací do výše 85 % uznatelných nákladů. Zbývající 
prostředky budou uhrazeny z rozpočtu města. Předpokládaný 
termín dokončení díla je do konce července. Protože se jedná o 
tzv. stavbu „na zelené louce“, nebudou potřeba žádná velká 
dopravní omezení. Pouze při propojení se stávajícími silnicemi 
dojde k částečnému omezení provozu.

Věříme, že nově vybudovaná komunikace přispěje ke 
zkvalitnění dopravní infrastruktury.

Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech
Počátkem měsíce května budou zahájeny práce na akci 

s názvem Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech. Obyvatelé 
zástavby v lokalitě „pod Křesťanským vrškem“ se tedy dočkají 
stavebně upraveného druhého výjezdu z této lokality do Koldi-
novy ulice u železničního viaduktu. Komunikace v délce 171 m 
bude provedena formou „obytné zóny“ s asfaltovým povrchem. 
Součástí díla bude též odvodnění, nové veřejné osvětlení. Budou 
vyřešeny vjezdy na sousední nemovitosti a bude zřízeno několik 
parkovacích míst na místech k tomu vhodných. Stavební náklady 
celé akce jsou odhadnuty na 5,5 mil. Kč včetně DPH.

Na stavbu má město Klatovy přislíbenu dotaci z programu 
ROP Jihozápad, oblast podpory Rozvoj místních komunikací do 
výše 85 % uznatelných nákladů. Zbývající prostředky budou 
uhrazeny z rozpočtu města. Předpokládaný termín dokončení díla 
je do konce června. Před touto akcí dojde ještě během měsíce 
dubna k rekonstrukci vodovodního řadu.

Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky provozu. 
V určitých fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním 
nemovitostem a ke garážím.

Vážení občané.
Omlouváme se Vám za tato dopravní omezení. Věříme, že 

nově vybudovaná komunikace vylepší dopravní možnosti v této 
části města. 

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy

Purkyňova ulice. foto: Rudolf Lang
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Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace v Klato-
vech hraje nedílnou úlohu v životě občanů města Klatov, kteří se ocitli 
v tíživé nebo nepříznivé sociální situaci. Za uplynulá dvě desetiletí jsme 
pomáhali a poskytovali služby tisícům jednotlivců i rodin. U příležitosti 
tohoto výročí bychom dnes rádi v krátkosti zrekapitulovali vývoj 
poskytování sociálních služeb v klatovském regionu.

Historie MěÚSS jako příspěvkové organizace se počala psát v lednu 
1994. V té době zajišťoval správu pouze pěti zařízení, a to Domova 
důchodců v Újezdci a v Klatovech, Domova penzionu pro důchodce 
v Klatovech, Pečovatelskou službu a Poradnu pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy. V průběhu let se tvář organizace obměňovala, 
vyvíjela a rozšiřovala do dnešní podoby, kdy MěÚSS Klatovy poskytuje 
dvanáct sociálních a zdravotních služeb. Všechny služby jsou posky-
továny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

V průběhu své evoluce se organizace rozrůstala o různé typy sociál-
ních služeb. Ve stejném roce svého vzniku převzal MěÚSS správu Azy-
lových domů v Koldinově ul. v Klatovech. V následujícím roce jsme 
zahájili poskytování zdravotních služeb a dali tak prostor pro vznik 
další služby, kterou je domácí ošetřovatelská péče. V nadcházejících 
třech letech zůstal stav poskytovaných služeb beze změny. 

Zlom v sociálních službách zaznamenal rok 1998, kdy Rada města 
Klatov rozhodla z důvodu nevyhovující kapacity Domova důchodců 
v Pavlíkově ulici o rekonstrukci dvou pater stávajícího Domova penzio-
nu pro důchodce v Podhůrecké ulici. Tento domov mohl tak nabídnout 
při slavnostním otevření své služby 33 seniorům. V průběhu let se 
postupně rekonstruovaly další prostory panelového domu a kapacita 
domova důchodců se stále rozšiřovala. Dnes je v domově k dispozici 
kapacita 126 lůžek v 84 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojích, 
a to ve všech podlažích panelového domu. Poslední rekonstrukci kla-
tovský domov zažil v předloňském roce, kdy byla provedena výměna 
všech oken a budova získala společně se zateplením „nový kabát“.

A škála služeb se dále rozšiřovala. V roce 2002 bylo otevřeno 
Centrum denních služeb, následující rok byl zahájen provoz Domova 
pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci, v roce 2004 jsme 
převzali Noclehárnu pro bezdomovce v Klatovech a rok poté Klub 
seniorů. V roce 2010 byl v Koldinově ulici zřízen Dům na půl cesty 
s kapacitou 5 lůžek.

Významnými se stala léta 2001–2002, ve kterých proběhla rozsáhlá 
rekonstrukce a dostavba Domova pro seniory v Újezdci, v letech 
2007 2008 pak rekonstrukce Domova pro osoby se zdravotním 
postižením tamtéž. 

V současné době spadá pod správu MěÚSS dvanáct sociálních slu-
žeb. Pouze jedna sociální služba zanikla a přešla jako dům se zvláštním 
určením v součinnosti s novelou sociálního zákona od 1. 1. 2007 pod 
správu SNK Klatovy. Byl to Domov penzion pro důchodce v Klatovech.

V průběhu uplynulých dvaceti let nedocházelo jen k rozšiřování 
působnosti MěÚSS, ale také samotné dlouhodobě poskytované služby 
prošly velkými změnami. Ať už se jednalo o zkvalitňování poskytované 
péče, zvyšování odbornosti zaměstnanců, tak i zlepšování charakteru 
stavebního, technického a provozního vybavení. Se ctí dnes můžeme 

–

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. pomáhá již dvě desetiletíMěstský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o. pomáhá již dvě desetiletí
konstatovat, že zaměstnanci naší organizace jsou na výborné profe-
sionální úrovni. Podporujeme celoživotní vzdělávání zaměstnanců, 
proto našim klientům poskytují sociální péči kvalifikovaní pracovníci, 
kteří si stále rozšiřují nebo zvyšují svoji odbornost. 

Poslání organizace zůstává po celé roky stále stejné – poskytovat 
odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby zaměřené na 
zlepšení kvality života uživatelů našich služeb. 

Prostřednictvím článku chceme mimo jiné vyjádřit poděkování 
všem, kteří stáli u zrodu organizace, všem zaměstnancům současným 
a bývalým i dalším spolupracovníkům, kteří v průběhu uplynulých let 
byli jakkoli nápomocni vytvářet dobré jméno organizace. 

Je potřeba na tomto místě poděkovat také Městu Klatovy, které je 
zřizovatelem a mecenášem MěÚSS. Sociální služby na Klatovsku jsou 
přístupny klatovskému regionu na profesionální úrovni právě díky 
Městu Klatovy, které podporuje rozvíjení služeb i finančně. Někteří 
zastupitelé také přijali pozvání na slavnostní odpoledne, které proběhlo 
v kulturním domě v Klatovech. Akce se konala u příležitosti dvacátých 
narozenin MěÚSS v úterý 14. ledna 2014 a popřát nám přišli také 
starosta města Mgr. Rudolf Salvetr spolu s oběma místostarosty města 
JUDr. Jiřím Štanclem a Ing. Václavem Chroustem. Pan starosta 
společně s gratulací vyjádřil také spokojenost s fungováním sociálních 
služeb na Klatovsku.

Ke gratulantům se v kulturním domě přidali senioři z Klubu seniorů 
prostřednictvím vystoupení tanečního a pěveckého kroužku, dívky 
z kurzu tance flamenga pod vedením Mgr. Martiny Košanové z Centra 
španělské kultury a vzdělávání Klatovy. Velký potlesk sklidila děvčata 
z taneční skupiny Mikro cik-cak a Mini cik-cak z Bezděkova pod 
vedením Hany a Mirky Jehlíkových. a zábavné odpoledne zakončila 
taneční skupina Modern pod vedením Jany Grünerové. 

Zážitkem bylo vystoupení seniorů z klatovského Domova pro senio-
ry společně s dětmi z Mateřské školy v Lubech. Všichni zúčastnění se 
v rámci Mezigeneračního projektu scházejí již desátým rokem. Nápad 
vznikl docela jednoduše a prostě. „Pojďme zkusit v rámci integrace 
a spolupráce různých věkových kategorií zprostředkovat dětem a senio-
rům možnost setkávání za účelem navázání nových sociálních vazeb 
a podpory sociálního cítění.“ A nápad je uskutečňován již desátým 
rokem. A protože oslaví projekt v letošním roce také kulaté narozeniny, 
nacvičili senioři s dětmi malou ukázku společné práce i radosti. Beze 
slov nám ukázali pohodu i trochu nervozity a umožnili nám nahlédnout 
do mezigeneračního sdílení a spatřit v očích dětí i seniorů světýlka štěs-
tí. Odhalili nám bezprostřednost, přátelství i emoce, které tento projekt 
přináší oběma stranám. O tom, že mezigenerační terapie v domově pro 
seniory má přínos pro klienty domova i pro děti mateřské školy nemají 
zaměstnanci nejmenší pochybnosti a těší se na další kooperaci. Pro 
klienty domova jsou návštěvy dětí pohlazením po duši a děti získávají 
možná jiný, možná nový pohled na seniory.

Také prezentace Azylového domu obrazem s doprovodným slovem 
vedoucí zařízení Mgr. Kláry Voráčkové byla zajímavá, možná pro něko-
ho dojemná a možná také přiměla některé ze zúčastněných k zamyšlení.

Celé slavnostní odpoledne bravurně moderoval Ing. Milan Jarošík 
a k tanci i poslechu vyhrávala Červená sedma. Na naši narozeninovou 
oslavu jsme pozvali také klienty našich služeb. Potěšilo nás, že pozvání 
přijali klienti z pobytových zařízení, ale také klienti pečovatelské služby 
či klubu seniorů nebo centra denních služeb. Vážíme si našich klientů, 
kterým poskytujeme sociální služby. Společně s nimi jsme si zazpívali 
i zatancovali a strávili jsme příjemné odpoledne. Z výrazu tváří byl 
patrný zájem o dění v sále Kulturního domu a celková spokojenost zú-
častněných. V průběhu celého odpoledne panovala přátelská atmosféra 
a veselost. Domů si všichni odnášeli vedle drobných dárečků také 
v tištěné podobě zpravodaj a aktualizovaný katalog služeb MěÚSS. Obě 
tiskoviny vydané k 20. výročí poskytování sociálních služeb na 
Klatovsku přehledně a stručně informují širokou veřejnost o historii 
i současnosti všech poskytovaných sociálních a zdravotních služeb, 
které zajišťuje Městský ústav sociálních služeb v Klatovech.

Bc. Alena Kleinerová
ředitelka MěÚSS Klatovy, p.o.foto: Klatovský deník
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Město Klatovy vypsalo dne 12. 12. 2013 další, v pořadí již 
XLI. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Půjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak 
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov 
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov ze dne 15. 11. 2011. 

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude 
vybudována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby 
a nachází se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub 
a územního obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let, 
pouze u titulu Zateplení obvodového pláště domu musí být starší 
5 let.

Na 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. 

Uzávěrka podání žádostí XLI. kola je do 7. 3. 2014. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v termínu 
do 31. 3. 2014.

V roce 2013 byla vypsána tři kola. Osmi žadatelům bylo 
zapůjčeno celkem 2.491.199,- Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

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

– 
– 

Název/účel 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 elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.



Tak zní název knihy Zdeňka Mahlera, jedné z nejvý-
znamnějších osobností současné kultury, která podává 
svědectví o zcela výjimečné znalosti života a díla 
B. Smetany, doplněné o vykreslení celkové atmosféry doby 
Smetanova života. Lze ji chápat ale i v jiném smyslu – jako 
součást (bohužel tak častého) boje nejen proti osobě umělce 
vpravdě národního. Dává totiž nahlédnout i do snah a intrik 
lidí průměrných znalostí a nedobrého charakteru, kteří brání 
všemu pozitivnímu pokroku ve všech sférách společenské 
činnosti. Bojí se o své často neoprávněně nabyté posty, které 
by mohly přijít vniveč novými a produktivnějšími postupy 
v životě společenském i osobním.

Smetanův život je toho dokladem. Morální gesto jeho 
geniality, doba, ve které žil a tvořil národní českou hudbu 
bude námětem přednášky Jiřího Hostýnka Nekamenujte 
proroky, která se uskuteční dne 13. února 2014 v 18 hodin 
ve společenském sále Městské knihovny Klatovy. 
Přednášku doplní vystoupení pěvce Jennera Bryana, který za 
doprovodu klavíristky Věry Hrochové zazpívá skladby 
Mozarta, Schumanna, Schuberta, Dvořáka a Smetany.

Pozvánka na přednášku:

Nekamenujte proroky
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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

Informace pro podnikatele

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Zastupitelstvo města Klatov dne 5. listopadu 2013 schválilo na 
svém zasedání tato témata grantů v oblasti kultury a sportu pro 
rok 2014:

Témata grantů v oblasti kultury a sportu pro rok 2014

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

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

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

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. února 2014.
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.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Odbor školství, kultury 

a cestovního  ruchu informuje:
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v bezútěšných podmínkách 
lágrů uranových dolů jich 
tehdy bylo na klatovském 
okrese odsouzeno více než 
360, sedm z nich bylo 
popraveno. 

Příběhy potrestaných, plné 
bolesti a statečnosti, jsou dnes 
mnohdy dobře známy. Trochu 
v ústraní však zůstaly osudy 
tisíců jim nejbližších. Až 
přízračně zněla slova dnes již 
„starých“ dětí, kterým nesku-
tečně kruté rozsudky vynesené 
nad jejich rodiči zcela zničily 
jakoukoliv šanci na normální 
rodinný život a následně 
i společenské uplatnění. 

Byl jsem velmi rád, že 
mezi posluchači byli též žáci 
a studenti. Osobní, velmi 
drsný střet se světem těch, 
kdo hrůzy prožívali, překoná 
všechny učebnice dějepisu. 
Dějiny starého Říma, Řecka 
či dynastie Přemyslovců jsou 
dozajista velmi poutavé. Vy-
učují se dobře. Čas je obrousil, 
znějí našim uším až pohád-
kově. Přes všechnu úctu k nim 
jsem přesvědčen, že bychom 
měli mimořádnou pozornost 
věnovat zejména dobám na 

hranici přítomnosti s minu-
lostí. Je to možná nepříjemné, 
často se nám do toho nechce. 
Vždyť utrpení páchaná oku-
panty za 2. světové války záhy 
vystřídala utrpení let padesá-
tých. Byla o to bolestnější, že 
opakující se peklo žalářů a po-
pravišť si dokázali připravit 
vlastní lidé sobě navzájem. 
I taková období jsou ale 
nedílnou součástí našich dějin. 
Nelze je přehlížet, pomíjet, ani 
zlehčovat. Nic horšího by se 
nám s ohledem na budoucí 
generace přihodit nemohlo. 

Žijeme demokratickou 
současností, bohužel se všemi 
jejími nedostatky. Zlobíme se, 
je nedokonalá, jsme z ní 
rozčarováni. Přesto bychom si 
ji měli opečovávat. Hranice 
mezi ní a životem plným stra-
chu o holou existenci je křeh-
čí, než si chceme připustit. 
Pamětníci oněch časů to vědí 
velmi dobře a ze všech jim 
zbývajících sil se nám to snaží 
připomínat. Nebuďme k jejich 
poselství hluší a slepí.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení spoluobčané.

Během dvoudenní histo-
rické konference „Třetí odboj 
na Klatovsku a Domažlicku“ 
zazněly v sále klatovské 
radnice příběhy lidí, našich 
spoluobčanů, které si dnes již 
nedokážeme ani představit. 
Emoční výpověď jednotlivých 
příspěvků byla zesílena o to 
víc, že před stovkami po-
sluchačů se střídala mladá 
generace historiků spolu 
s těmi, kdo v padesátých 
letech hlavu před komu-
nistickou zvůlí nesklonili. 
K mnohaletým žalářům 

Jednání Rady města

Úterý 18. 3. 2014

Úterý   1. 4. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  25. 3. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Ocenění pro pana Emila Kincla. 2x foto: Rudolf Lang

Příběhy, které nesmí být zapomenutyPříběhy, které nesmí být zapomenuty

Klatovské dění
strana 2

Rozbory hospodaření 
města

strana 3

Komunikace v dubnu
strana 4

Změny od 1. 1. 2014 
v rámci činnosti 

Odboru sociálních věcí 
MěÚ Klatovy

strana 5

Pozvánka do knihovny
strana 6

Pokračování programu 
Nová zelená úsporám

strana 8

Vybráno z obsahu:

Plný sál klatovské radnice při středeční části konference.
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Výherci slosování

Městský bál se konal 22. 
února a dne 4. 3. 2014 proběh-
lo slosování tanečních pořád-
ků. Ten, kdo předložil či zaslal 
do Infocentra městského úřadu 
taneční pořádek z každého do-
savadního ročníku (tedy 2012, 
2013 a 2014), byl zařazen do 
slosování o peněžité ceny. Pět 
vylosovaných výherců jsme 
vyrozuměli a ceny jsou při-
praveny k vyplacení. Těm, kdo 
si vyžádali vrácení, taneční 
pořádky vracíme.

Plánování sociálních služeb

Probíhá příprava komunitního plánování sociálních služeb 
v Klatovech. Zabývá se několika oblastmi (Senioři a osoby se 
zdravotním postižením, Děti, mládež a rodiny s dětmi, Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením). V rámci pracovních skupin 
se probírají také témata týkající se např. sociálního bydlení, 
drogové prevence, poradenství v dluhové situaci (hrozící či 
běžící insolvenční řízení), dopravních bariér ve městě a další. 
Pracovní skupiny jsou otevřené veřejnosti. Bude-li mít někdo 
z občanů zájem se na činnosti pracovních skupin podílet, může 
o to kdykoli u mě požádat (nám. Míru 66, tedy roh s Vídeňskou 
ulicí, I. patro).

Změny v bydlení v městských bytech

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. upravila v souladu 
s novým občanským zákoníkem pravidla pro nájem městských 
bytů. Nájemné se nemění, při případném prodlení se počítá 
poplatek ve výše 1 promile z dlužné částky denně, nezaplacení 
za delší dobu než 3 měsíce je důvodem k podání výpovědi. 
Nájemce hradí i nadále běžnou údržbu bytu a drobné opravy. 
Zákon již neříká, co se jimi rozumí. Nová pravidla SNK je de-
finují tak, jako tomu bylo dosud. Nově nabízené byty k pronáj-
mu jsou zveřejňovány ve druhé polovině každého kalendářního 
měsíce na úřední desce městského úřadu, na elektronické úřed-
ní desce, na webových stránkách SNK. Najdete tam vždy struč-
ný popis bytu, výši nájemného, datum prohlídky bytu a datum, 
do něhož je možno podat žádost o uzavření nájemní smlouvy. 
Žádost může podat občan starší 18 let na tiskopisu, který si 
vyžádá v SNK s.r.o. případně na webových stránkách města. 

Sociální aspekty bydlení

O sociálním bydlení, organizovaném městem, jsem již v mi-
nulosti zevrubně psal. Sociální ohled je dán např. tím, že i plné 
nájemné se pohybuje ještě pod tržní úrovní ceny nájmů v Kla-
tovech, složení kauce se ani podle nových pravidel u žádného 
městského bytu nevyžaduje. Vznikne-li nájemci dluh na nájem-
ném, lze dohodnout splátkový kalendář, při doplacení dluhu lze 
požádat o prominutí poplatku z prodlení. Ubytovna v Zahradní 
ulici v Klatovech se nyní rekonstruuje, po dokončení na 

Klatovské dění podzim letošního roku bude obsahovat 38 ubytovacích buněk. 
Bude tvořit jakýsi mezistupeň mezi dosavadními domy, posky-
tujícími sociální bydlení (např. Niederleho nebo Palackého uli-
ce) a standardním městským nájemním bytem. Bude v ní trvale, 
i přes noc, přítomen správce. To zajistí lepší dohled nad úrovní 
bydlení i lepší péči o udržování nově opraveného objektu.

Zbytky hradebních zdí

V Klatovech je zachovalý pás historických hradeb, vyme-
zujících historické jádro města. Část je na pozemcích města, 
město tyto hradby vč. hradebních věží udržuje a zlepšuje. Část 
hradeb se ale nachází na pozemích soukromých vlastníků. Rada 
i zastupitelstvo po zvážení situace dospěly k závěru, že není 
účelné tyto části vykupovat. Většina těchto zbytků jsou veřej-
nosti nepřístupná resp. nevyužitelná a vlastník může požádat 
při opravě o příspěvek tak, jako u jiných historických objektů. 

Aktuální stav heren

Pokračuje tlak města na likvidaci heren. Městská policie 
situaci monitoruje. Živnostenský odbor, kterému byla přestup-
ková agenda heren na konci r. 2013 svěřena, velmi efektivně 
řeší případy přestupků v této oblasti. Dnes zbývá ve městě ještě 
12 heren (na konci r. 2010 jich bylo 24) s přibližně 97 hracími 
přístroji (proti původním 320). Starosta se obrátil dopisem na 
ministra financí se žádostí o maximální urychlení v rušení her-
ních licencí. Podle signálů z ministerstva je situace v Klatovech 
řešena přednostně.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

v uplynulém týdnu se usku-
tečnily rozbory hospodaření 
města a jeho příspěvkových 
organizací. Jejich cílem bylo 
ověřit, zda byly v roce 2013 na-
plňovány předpoklady rozpoč-
tů města a organizací, ale též 
zhodnotit, jak byly využívány 
finanční prostředky. Rozbory 
jsou nutným krokem na cestě 
ke schválení závěrečného účtu 
města, které je na programu 
jednání městského zastupi-
telstva 25. 3. 2014. 

S jakými „čísly“ na toto jednání půjdeme?

Všechny údaje jsou v tis. Kč:

Na počátku roku jsme měli k dispozici 133.223 tis. Kč, 
koncem roku je stav finančních prostředků 183.164 tis. Kč, 
zvýšili jsme tedy finanční hotovost o bezmála 50 mil. Kč.

Budeme-li srovnávat rozpočet a skutečnost jeho plnění, 
všimneme si:

Neinvestiční příjmy rozpočtu jsou naplněny na 105,99 % 
částkou 393.703 tis. Kč, příjmy celkem pak na 102,57 % 
částkou 457.155 tis. Kč. Připočteme-li k tomu, že 
„nenaplněné“ investiční příjmy budou do rozpočtu přijaty 
v letošním roce, protože se jedná o přislíbené dotace, 
můžeme být se stranou příjmů rozpočtu vcelku spokojeni.

Neinvestiční výdaje rozpočtované celkovou částkou 
327.499 tis. Kč byly čerpány jen do výše 298.685 tis. Kč – 
tj. na 91,20 %. Dokázali jsme uspořit.

Investiční výdaje vstupují do rozpočtu zpravidla v plné výši 
(tj. částkou, která pokryje investiční akci) ve chvíli, kdy 
zastupitelé schválí rozpočtové opatření. Realizace však 
často překračuje rámec roku. To je i důvodem, proč je 
investiční rozpočet plněn na 53 %, přestože jsme 
proinvestovali 92,5 mil. Kč. Rozpočet investic byl 174,5 
mil. Kč a obsahuje četné investiční akce (dostavba krytého 
plaveckého bazénu, rekonstrukce areálu letního kina atd.), 
které budou dokončeny v letošním roce.

Rozbory hospodaření města 
Na hospodaření města se podílejí i jeho příspěvkové 

organizace. Pozitivní zprávou je, že žádná z nich nehospodařila 
se ztrátou. V minulosti jsem Vás opakovaně informoval o tom, 
jaká je výše příspěvku, které město svým příspěvkovým 
organizacím dává na činnost (celkem 114,4 mil. Kč). Nyní 
bych rád uvedl, jaké jsou výnosy, náklady a výsledek 
jednotlivých příspěvkových organizací – údaje jsou v tis. Kč:

Výrazný výsledek u tzv. Spravování majetku města je dán 
prodejem bytů. Ostatní organizace hospodařily s kladným 
výsledkem.  

A závěrem mi dovolte – pro zpestření - několik „perliček“, 
které snad suchá rozpočtová čísla poněkud oživí. Uvést bych je 
mohl větou: „Věděli jste?“

Město Klatovy má ve svém majetku 757 bytů.

Osvětlení města (a obcí) stojí 8,8 mil. Kč ročně, samotná 
elektřina pak 5,3 mil. Kč.

Do útulku pro psy bylo minulý rok přijato 112 zvířat a 106 
jich bylo vydáno novým majitelům.

Letní koupaliště loni navštívilo téměř 28 tisíc návštěvníků. 
„Lázně“ loni obnovily bazén 1,6 m, došlo k výrazným 
úpravám sportovišť, město jejich provoz dotovalo částkou 
2,2 mil. Kč.

Do krytého bazénu loni přišlo 70.582 návštěvníků, bazén 
byl v provozu 4.055 hodin, plavecká škola využila 469 
hodin. Město provoz krytého bazénu dotovalo částkou 
7,5 mil. Kč.

Do ZŠ Čapkova chodí 517 žáků (23 tříd), do Masarykovy 
ZŠ 456 žáků (18 tříd), do ZŠ Plánická 670 žáků (26 tříd) 
a do ZŠ Tolstého 502 žáků (21 tříd).

… a mnoho dalších zajímavých údajů naleznete v rozborech 
hospodaření na www stránkách města v části věnované 
rozpočtu.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Organizace  Výnosy  Náklady  Výsledek 

Spravování majetku města ( SNK)

Technické služby

Městský ústav sociálních služeb  911      

Městská knihovna  261      

 214      

ZŠ Tolstého  358      

ZŠ Čapkova  41      

ZŠ Plánická  285      

Masarykova ZŠ  235      

Mateřská škola  23      

Celkem

Celkem (bez SNK)

33 339      21 743      11 596      
 

79 334      

 

76 680      2 654       

70 445      

 

69 534       

8 535      

 

8 274      

Městské kulturní středisko

 
14 971      

 
14 757       

26 116      
 

25 758       
29 683      

 
29 642      

 
35 038      

 
34 753      

 
25 696      

 
25 461      

 54 594       54 571      
 377 751       361 173      16 578      

344 412      339 430      4 982      
Finanční prostředky -1. 1.

Neinvestiční příjmy 105,99 %

Investiční příjmy 85,45 %

Příjmy celkem 102,57 % 

Neinvestiční výdaje 91,20 %

Investiční výdaje 53,02 %

Splátky úvěrů 100,45 %

Výdaje celkem 78,63 %
 

Finanční prostředky 31. 12. 300,16 %

133 223      133 223      
 

371 458      

 

393 703       

74 255      

 

63 452       
445 713      

 
457 155      

 
327 499      

 
298 685       

174 449      
 

92 491      
 

15 966      
 

16 038      
 517 914       407 214      

 61 022       183 164      
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Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech – rekonstrukce vozovky 
včetně odvodnění formou „obytné zóny“ s povrchem z asfaltového betonu, 
nové veřejné osvětlení, vybudování několika parkovacích míst v úseku od 
Koperníkovy po Koldinovu ulici.
Termín provedení od 2. 5. do 30. 6. 2014.
Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky provozu. V určitých 
fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem a ke 
garážím.
V předstihu dojde k rekonstrukci vodovodního řadu, termín provedení od 
11. 4. do 30. 4.2 014. 

Sobětice-propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice-Lažánky – 
výstavba propojovací komunikace včetně odvodnění, veřejného osvětlení, 
chodníku pro pěší, cyklostezky, splaškové a dešťové kanalizace 
a vodovodu.
Termín provedení od 14. 4. do 31. 7. 2014.
Při propojování jednotlivých komunikací dojde k částečnému omezení 
provozu.

Oprava povrchu vozovek a chodníků v sídlišti U Retexu – oprava 
povrchů vozovek a chodníků z asfaltového betonu, chodníčků ke vchodům 
ze zámkové dlažby.
V předstihu dojde k rekonstrukci plynovodu – od 22. 4. do 30. 5. 2014.
Vlastní oprava komunikací v termínu od 12. 5. do 27. 6. 2014.
Práce se provedou po etapách za částečného omezení provozu, 
v některých fázích si opravy vyžádají úplnou uzavírku.

Oprava povrchu chodníku u zadních vchodů Pod Hůrkou čp. 562-
565/III
- oprava povrchu chodníku z asfaltového betonu.
Termín provedení od 1. 4. do 16. 5. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku u předních vchodů Pod Hůrkou čp. 566-
569/III – oprava povrchu chodníku z asfaltového betonu včetně úpravy 
odvodnění, oprava přístupového schodiště směrem do Družstevní ulice.
Termín provedení od 7. 4. do 23. 5. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku+vozovky v Niederleho ulici – oprava 
povrchu z asfaltového betonu včetně odvodnění komunikací v části před 
domem čp. 272.
Termín provedení od 1. 4. do 25. 4. 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Oprava povrchu části silnice I/27 v obci Luby – investor akce je 
Ředitelství silnic a dálnic 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 provedení během měsíců dubna a května 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Oprava povrchu místní komunikace před kapličkou v obci Dehtín 
– oprava povrchu vozovky „vyjetých kolejí“ z asfaltového betonu.
Termín provedení od 7. 4. do 25. 4. 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
budou realizovat průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí 
a výtluků na komunikacích. 

Dále budou prováděny práce na pokládce optických kabelů 
provozovateli sítí, které zásadně neomezí provoz na komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Komunikace v měsíci dubnu 2014
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

foto: Rudolf LangVchody Pod Hůrkou čp. 566-569/III.



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 5BŘEZEN 2014

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník 
(č. 89/2101 2Sb.), který upravuje hmotné právo v oblasti výkonu 
opatrovnictví zletilých osob a výkon sociálně právní ochrany 
dětí. Procesní právo je pak upraveno zákonem o zvláštním řízení 
soudním (č. 292/2013 Sb.). 

Opatrovnictví zletilých osob se týká např. osob, které byly 
omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům. Těmto 
osobám byl ustanovován opatrovník povětšinou z řad příbuz-
ných, tj. fyzických osob. V případech, kdy nikdo z příbuzných 
nechtěl nebo nemohl tuto funkci vykonávat, bylo ustanoveno tzv. 
veřejným opatrovníkem příslušné město dle trvalého bydliště 
osoby. S platností od 1. 1. 2014 dochází nově ze strany soudu 
k přezkoumání svéprávnosti u všech osob omezených nebo 
zbavených způsobilosti k právním úkonům do 31. 12. 2013. Do 
doby skončení řízení o přezkoumání svéprávnosti u osob, kterým 
dosud opatrovník z řad příbuzných nebyl ustanoven, přechází 
výkon opatrovnické funkce na veřejného opatrovníka – Město 
Klatovy v rámci přenesené působnosti. Tuto funkci bude odbor 
sociálních věcí se všemi povinnostmi vykonávat do doby, než 
bude takové osobě jmenován opatrovník z řad fyzických osob 
(příbuzných nebo blízkých). Nenajde-li se taková osoba, bude 
opatrovnictví dále vykonávat Město Klatovy, zastoupené odbo-
rem sociálních věcí. K přezkoumávání svéprávnosti fyzických 
osob bude docházet vždy každé tři roky. Opatrovník je také 
povinen svolat schůzi za přítomnosti osob blízkých opatrovanci 
a jeho přátel. Na této schůzi pak přítomné osoby volí členy opat-
rovnické rady, která ke svému jednání pak zve opatrovníka 
i opatrovance a projednává na svém pravidelném zasedání např. 
zprávu opatrovníka o jeho činnosti v záležitostech opatrovance 
a vyjadřuje se k záležitostem opatrovance. Bez souhlasu opatrov-
nické rady nesmí opatrovník rozhodnout např. o změně bydliště 
opatrovance, umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo 
podobného zařízení, zásazích do integrity opatrovance, dále jde-
li např. o nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu třetinu 
opatrovancova majetku, přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru 
nebo jistoty.  

V oblasti rodinného práva a s tím související sociálně právní 
ochrany dětí došlo přijetím nového občanského zákoníku ke 
zrušení zákona o rodině (č. 94/1963 Sb.) a změnám v zákoně 
o sociálně právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.).

Občanský zákoník a zákon o sociálně právní ochraně dětí se 
velmi úzce prolíná a v případech opatrovnictví nezletilých dětí 
plní nemalé povinnosti právě orgán sociálně právní ochrany dětí 
(OSPOD), tj. Odbor sociálních věcí MěÚ Klatovy. Při práci s ne-
zletilými dětmi musí OSPOD také nově pravidelně a opakovaně 
vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, vypracovávat dle toho-
to vyhodnocení individuální plán ochrany dítěte, který vymezuje 
příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítě-
te, stanoví poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a stanoví 
časový plán pro provádění těchto opatření ve spolupráci s rodiči 
nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte. Tento indi-
viduální plán je zpracováván s důrazem na přijetí opatření, která 
umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpověd-
ných za výchovu dítěte a pravidelně se aktualizuje a to zejména 
v situacích, kdy je uloženo výchovné opatření, nařízena ústavní 
výchova, ochranná výchova, nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo 
jiné náhradní výchovy. Při poskytování sociálně právní ochrany 
je OSPOD povinen nově pořádat případové konference pro 

Změny od 1. 1. 2014 v sociální oblasti v rámci 

činnosti Odboru sociálních věcí MěÚ Klatovy
řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve 
spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, 
s dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, zástupci 
školských zařízení, s poskytovateli zdravotních služeb, se 
zástupci organizací činných v sociální oblasti, s orgány policie, 
poskytovateli sociálních služeb, atd…. OSPOD je dále nově 
povinen v rámci hodnocení situace dítěte uskutečňovat 
pravidelně supervize s nezávislým odborníkem. Prostřednictvím 
sociální kurately pro děti a mládež (tzv. „sociální kuratela“), 
kterou vykonává kurátor pro děti a mládež, je zajišťováno 
provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo 
zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, 
fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Velmi významnou, ale zároveň velmi rozsáhlou součástí 
rodinného práva, na kterou je nově kladen velký důraz, je v sou-
časné době náhradní výchova, kterou se rozumí např. svěření 
dítěte do péče jiné osoby, pěstounství, poručenství, osvojení… 
Téměř ve všech uvedených oblastech plní OSPOD nezastupi-
telnou roli, ať již jednáním s rodiči, se žadateli a to poskytováním 
odborného poradenství, zjištěním celkové situace žadatelů o uve-
dený typ náhradní výchovy, podáváním zpráv soudu včetně např. 
součinnosti při zjišťování místa pobytu rodiče, výkonem průběž-
ného dohledu nad stanovenou výchovou na základě přezkumu 
soudu, výkonem funkce veřejného poručníka u nezl. dětí do 
doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník 
neujme své funkce, atd..

Od 1. 1. 2014 vstoupila také v platnost nová instrukce MPSV 
o obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány SPOD, 
ve které se promítly změny, jež přinesla s účinností od 1. 1. 2013 
novelizace zákona o SPOD, a prováděcí vyhláška k tomuto 
zákonu. Změny se výrazným způsobem dotkly rovněž spisové 
dokumentace o žadatelích o zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a dokumentace o fyzických osobách, které 
žádají o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat 
pěstounskou péči na přechodnou dobu. V neposlední řadě byly 
do nové směrnice zapracovány rovněž změny, které nastaly od 
1. 1. 2014 v oblasti rodinného práva v souvislosti s přijetím 
nového občanského zákoníku.

Orgán sociálně právní ochrany dětí je povinen se při výkonu 
sociálně-právní ochrany nejpozději od 1. 1. 2015 řídit Standardy 
kvality sociálně-právní ochrany dětí, které obsahují např. – prin-
cipy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, - stan-
dardy sociální práce s klientem, - standardy personálního a orga-
nizačního zajištění výkonu SPOD,- technicko-provozní zajištění 
sociálně-právní ochrany dětí. Dle uvedených standardů je kromě 
jiného hodnotícím kritériem pro počet pracovníků SPOD MěÚ 
Klatovy počet nezl. dětí v rozsahu působnosti OSPODu, tj. obce 
s rozšířenou působností. Z pohledu města Klatovy jako obce 
s rozšířenou působností to v praxi znamená upravit současný stav 
úředníků OSPODu z 10 až na 16 pracovníků, což by odpovídalo 
hodnotícímu kritériu, kterým je počet evidovaných nezletilých 
dětí. Naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí 
jako přeneseného výkonu státní správy na město se bude odvíjet 
i od přístupu státu zejména jeho povinnosti zajištění dostatečné 
finanční výše účelové státní dotace na pokrytí všech provozních 
nákladů spojených s výše uvedenou činností.

Bc. Hana Křivohlavá
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví



Více se dozvíte na www.knih-kt.cz

V rámci celostátní akce 

jsme pro vás připravili:
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2014

Motto: 2014 – Hrabalovský rok v knihovnách!

celý měsíc

3. března od 18 hodin vernisáž  výstavy – galerie (výstava celý měsíc)

20. března od 18.00 hodin – společenský sál

27. března od 18 hodin – společenský sál

28. března od 18 hodin – společenský sál

Výstavka v čítárně VELIKONOČNÍ DEKORACE  – práce dětí Dětského domova se 
školou v Měcholupech 
výstava  v půjčovně ke 100. VÝROČÍ NAROZENÍ BOHUMILA HRABALA

Prodejní výstava fotografií pod záštitou honorárního konzula Nepálu v ČR 
VŠECHNY BARVY NEPÁLU
Projekt Všechny barvy Nepálu má za cíl podporovat vzdělání dětí v chudých regionech 
nepálských hor. 

TOULKY RUMUNSKEM s cestovateli Janou Dvorskou a Milošem Kašparem

Sportovní klub vozíčkářů Praha  připravil přednášku spojenou s promítáním
René KUJAN: ISLAND – 1 muž – 30 dnů – 30 maratónů

Přednáška MUDr. Skovajsové a prof. Žaloudíka NADĚJE V BOJI S RAKOVINOU

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

POBOČKA ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZŠ TOLSTÉHO ULICE:

V ODDĚLENÍCH PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

5. března od 15.30 hodin

12. března v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin

14. března od 13.00 hodin

26. března v 9.30 a v 11.00hodin

27. března v 11.00 a ve 12.30 hodin 

MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE – masky, soutěže, zábava pro všechny

BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU BRAUNOVOU – Kuba nechce spát, 
Rošťák Oliver a Marica čarodějka (pro ZŠ Plánická 2. a 3. třída)

 (ZŠ Masarykova) 
ČTENÍ V KNIHOVNĚ – čtení pro družiny 3. a 4. třída

 (ZŠ Čapkova) 
DEN S POHÁDKOU 
2 představení ZŠ Měcholupy, soutěžíme a hrajeme si s pohádkou, 3. třídy

(přednáška pro ZŠ Plánická, 7. a 8. třída) 
RENÉ KUJAN – Beseda s povídáním, jak se žije u nás vozíčkářům

3. až 10. března (pro 1. stupeň ZŠ)
JAK SE DĚLÁ KNÍŽKA 

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny
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Výstava fotografií Všechny barvy Nepálu
Dovolujeme si Vás pozvat na prodejní výstavu fotografií 

Všechny barvy Nepálu, která se koná od 4. března do 30. 
dubna 2014 v galerii Městské knihovny Klatovy pod záštitou 
honorárního konzula Nepálu v ČR, za podpory Města Klatovy 
a Rotary clubu Klatovy a za mediální podpory Českého 
rozhlasu Plzeň a Klatovského deníku.

Jedná se o putovní prodejní výstavu velkoformátových foto-
grafií z himálajské přírody i ze života obyčejných lidí v Nepálu. 
Cílem projektu je získat finanční prostředky na výstavbu nové 

Pozvánka do Městské knihovny Klatovy
základní školy v chudém horském regionu Nepálu, a tím 
podpořit mateřský projekt občanského sdružení Nemasté Nepál 
Vzdělání pro Nepál. Ten je v současné době zaměřen těmito 
směry: finanční podpora výstavby nových škol pro děti, posílá-
ní dobrovolníků do nepálských škol, organizace výuky základ-
ní gramotnosti a speciálních kurzů čtení a psaní pro dospělé.

Během trvání výstavy máte možnost si zakoupit barevné 
fotografie (formát 60x40 cm, desky KAPA plast 5 mm, tisk 
Roland, laminace monomer matná, jednotná cena 1000 Kč/ ks) 
celkem sedmi autorů (Zuzana Jeriová, Lukáš Kolísko, Marek 
Matuštík, Zlata Kolísková (Mrázová), Jan Pradáč, Jaroslav 
Volšický, Jan Žalud), kteří se zřekli honoráře za prodané 
snímky právě ve prospěch pomoci Nepálu. Na výběr máte 
z více než 60 fotografií, které vznikaly v letech 2002–2009 
pomocí filmových i digitálních fotoaparátů. Tématy jsou 
himálajská krajina, život obyčejných lidí v horských vesnicích i 
ve městech a exotická architektura. 

Více informací můžete najít na  
nebo můžete navštívit stránky 

projektu na Facebooku ( ), 
kde máte možnost klást zástupcům sdružení konkrétní otázky.

Cestopisná přednáška Toulky Rumunskem
Zveme vás na Toulky Rumunskem s Janou Dvorskou 

a Milošem Kašparem – čtvrtek 20. 3. 2014 od 18.00 hod ve 
společenském sále Městské knihovny Klatovy.

www.nemastenepal.cz
www.vsechnybarvynepalu.cz

nebo 
na  

Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka Městské knihovny Klatovy

www.facebook.com/Rangeennepal
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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

Informace pro podnikatele

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Pokračování programu 

Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí začátkem letošního roku 

vyhlásilo pokračování programu Nová zelená úsporám (dále 
jen „Program“), v jehož rámci bude opět možné získat finanční 
příspěvek na opatření, která vedou k efektivnímu využití 
energie a úsporám energie v budovách. Administrací žádostí je 
pověřen Státní fond životního prostředí (dále jen „Fond“). Pod-
pora se poskytuje žadatelům na základě registrace akce a roz-
hodnutí o poskytnutí dotace, na které však není právní nárok.  

V rámci Programu byla v loňském roce na dotacích vyna-
ložena celková částka okolo jedné miliardy korun, v letošním 
roce má tato částka být zvýšena až na 1,9 mld Kč. Příjem 
žádostí bude zahájen 1. 4. 2014, ukončen bude v okamžiku 
vyčerpání alokované částky, nejpozději však 31. 10. 2014.

Žádost o dotaci z Programu se podává elektronicky, a to 
prostřednictvím online formulářů přístupných na internetových 
stránkách programu. Krajská pracoviště Fondu zajistí možnost 
elektronického podání žádosti od žadatelů, kteří nedisponují 
elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti.

Evidence žádosti se uskuteční úspěšným uložením řádně 
vyplněného elektronického formuláře do informačního 
systému. Žadatel je povinen doručit žádost Fondu ve stanovené 
lhůtě v listinné podobě, a to včetně povinných příloh, které 
blíže specifikují přílohy příslušné směrnice (směrnice MŽP 
č. 1/2014 zveřejněná ve Věstníku MŽP 1/2014).

V rámci Programu budou poskytovány finanční prostředky 
na tři skupiny opatření, dále označované jako oblast podpory:

Oblast podpory A zahrnuje opatření vedoucí ke snižování 
energetické náročnosti stávajících rodinných domů např. 
zateplením obvodových či vnitřních konstrukcí či výměnou 
výplní stavebních otvorů. 

Oblast podpory B je zaměřena na výstavbu rodinných domů 
s velmi nízkou energetickou náročností včetně změny 
dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje 
definici rodinného domu dle příslušné přílohy, na rodinný 
dům. 

Oblast podpory C umožňuje získat finanční příspěvek na 
opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných 
domech. Příkladem takových opatření je: výměna původ-
ních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná fosilní paliva za 
efektivní, ekologicky šetrné zdroje, tj. nízkoemisní zdroje 
na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle, 
a to při současné realizaci opatření z oblasti podpory A i bez 
ní, dále instalace termických solárních systémů a instalace 
systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.  

Podrobnější informace je možné získat na adrese: 
https://www.sfzp.cz/
http://www.nazeleno.cz/zelena-usporam/
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práci restaurátorů se je podařilo 
zachránit. Dostala tak nejen 
nový háv zvenčí, včetně střešní 
krytiny, ale zůstalo zachováno 
i její kulturní dědictví. Díky 
tomu hřbitovní kaple získala pr-
venství mezi rekonstruovanými 
památkovými objekty v rámci 
Plzeňského kraje za rok 2013.

Zateplení i ochrana před 
vodou

Potíže s čerpáním a hrozba 
navrácení evropských dotací 
vede jednotlivá ministerstva 
k velmi rychlému vypisování 
„výzev“, v jejichž rámci se mo-
hou obce a města ucházet o spo-
lufinancování svých plánů. 
Velkou překážkou však jsou 
nesmírně krátké termíny pro po-
dávání žádostí. Vzhledem k to-
mu, že pracovníci našeho města 
průběžně připravují záměry 
zastupitelů též po kompletní 
stránce projekční, podařilo se 
nám uspět v rámci operačního 
programu „Životní prostředí“. 
Krom zateplení, jež výrazně 
sníží energetickou náročnost 
některých školských budov 
(MŠ U Pošty, ZŠ Tolstého ul.), 
dojde na realizaci i protipovod-
ňového opatření na Mochtín-
ském potoce. Od rozsáhlých po-
vodní v roce 2002 se velká voda 
do části Lub vrací s neúprosnou 
pravidelností. Je jasné, že ani 
poldr nedokáže zachránit vše. 

Z povodí Mochtínského potoka 
však přichází značné množství 
vody výrazně zhoršující situaci 
lubských obyvatel. Pomoci by 
rozhodně měl. Nezbytné však 
je, aby na tento krok města na-
vázala i další opatření ze strany 
správce Drnového potoka. 

Užít si a neotravovat
Velikonoční dny podobně 

jako i slavnostní zahájení turis-
tické sezóny 3. května se tradič-
ně odehrají na klatovském ná-
městí, kde pro vás bude připra-
ven bohatý kulturní program.

Jarní, spíše snad časně letní 
počasí přímo vybízí k většímu 
pobytu venku již nyní. 

Ani teplé večery či noci 
mnohé nenutí k rychlému kroku 
směrem k domovu. Proti tomu 
nelze nic namítat. Až na jednu 
maličkost. Ne všichni se mohou 
bavit. Mnozí si potřebují odpo-
činout ať už kvůli víkendovým 
pracovním povinnostem nebo 
v horších případech z důvodů 
nemocí, ne vždy banálních.

K jejich spokojenosti stačí 
velmi málo. Nerušit je bujarým 
veselím během pozdně nočních 
návratů. Tolerance, ohledupl-
nost a vzájemná úcta nikoho nic 
nestojí. Věřte, že většina spících 
spoluobčanů to dozajista ocení.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované,
v dubnovém „Zpravodaji“, 

jenž právě dostáváte do rukou, 
jsem vás chtěl seznámit s děním 
a akcemi, které nás čekají 
během nadcházejících jarních 
týdnů. Poslední dny z mého po-
hledu však přinesly významné 
skutečnosti. Považuji tudíž za 
potřebné předat je neprodleně 
i vám.

Památka roku 2013
Málokdo z nás si pravdě-

podobně uvědomí, že součástí 
městského hřbitova je státem 
chráněná nemovitá kulturní pa-
mátka. Historie hřbitovní kaple 
sv. Michaela totiž sahá až do 14. 
století. Během postupné kom-
plexní opravy byly v prostoru 
presbytáře odkryty původní go-
tické výmalby. Díky mravenčí 

Jednání Rady města

Úterý 15. 4. 2014

Úterý 29. 4. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  20. 5. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Na snímcích srovnání stavu 
kaple sv. Michaela v Klatovech
před a po opravě.

Dětské fórum, Oslavy 
osvobození Klatov, 
Klatovská desítka
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Pamětní deska 
vězňům nacistické-
ho i komunistic-
kého režimu byla 
odhalena 20. 3. 2014 
na budově Okresního 
soudu v Klatovech. 
Deska je umístěna 
vedle vchodu do bý-
valé věznice, vyrobi-
lo a darovalo ji kla-
tovské Kamenictví 
Toledo, p. Strnad. 
Děkujeme!

Dětské fórum
Ve čtvrtek 27. března se v sále Střední zemědělské školy v Klato-

vech sešli žáci a studenti našich základních škol (Čapkovy, Masary-
kovy, Plánické a Tolstého) a první ročníky klatovského gymnázia na 
Dětském fóru Zdravého města. Zasedli k 7 stolům, u nichž za pomoci 
garantů – odborníků v jednotlivých oborech řekli a napsali, co se jim 
ve městé líbí a co nelíbí. Výsledky lze zjednodušeně shrnout takto: 

Za plus v životním prostředí považují studenti kvalitní pitnou 
vodu, minusem je málo odpadkových košů a kácení stromů. Ve spor-
tu a kultuře je plusem dostatečná nabídka sportů, přístavba bazénu, 
minusem chybějící víceúčelové zařízení pod širým nebem pro kon-
certy, představení a relaxaci. V oblasti školství, cest. ruchu a pa-
mátek je kladně hodnocen fakt, že přímo v centru města, za budovou 
městské knihovny je pěkný a denně přístupný klidný park, naopak 
zlepšit je třeba stavební stav ZŠ Tolstého. Rozvoj města a podni-
kání – kladně je hodnoceno rušení heren, námětem ke zlepšení je 
potřeba diskutovat nad novými projekty s těmi, kteří je budou využí-
vat. Z hlediska bezpečnosti chválili studenti přítomnost policie ve 
městě, záporem je výskyt drog ve školách. V dopravě je kladem 
řešení dopravy kruhovými objezdy a dostatek světelných křižovatek, 
zlepšit by se měly trasy a časy MHD. Konečně ve zdravotnictví 
oceňovali studenti vstřícnost dětských lékařů, jako nedostatek poci-
ťovali omezenou otvírací dobu lékáren a nedostatečný počet zubních 
lékařů, kteří aplikují zubní rovnátka.

Názory vyjadřují potřeby a přání dětí dvanácti až čtrnáctiletých 
a vycházejí z jejich zkušeností. Dospělí samozřejmě mohou vnímat 
situaci jinak, jiný pohled mohou mít senioři. Město je však městem 
pro všechny a při rozhodování musí mít na zřeteli všechny vrstvy své-
ho obyvatelstva. Náměty vzešlé z Dětského fóra budeme podrobněji 
analyzovat (je jich podstatně více), budou předloženy radě a zastu-
pitelstvu města a nepochybně u některých z nich se ukáže, že stojí za 
to, abychom s nimi dál pracovali.

Děkuji těm, kteří se o konání historicky prvního klatovského 
Dětského fóra zasloužili: Ing. Dagmar Smrčinové z Dobříše, která 
Fórum metodicky připravila a vedla, garantům v jednotlivých 
oborech, tedy Ing. Blance Kinské z Hygienického úřadu, Ing. Heleně 

Hnojské z o.p.s. Úhlava, Mgr. Ludmile Krausové z Muzea, 
Mgr. Zdeňce Ježkové z Dopravní policie, podnikatelům Šárce 
Radwan a Janu Papežovi, Ing. Františku Kacerovskému z městské 
policie a Bc. Ondřeji Šťastnému z PČR, Mgr. Tomáši Kovandovi 
z Domu dětí a mládeže a dále týmu Zdravého města Klatovy, který 
akci připravil, to je vedoucí OŠKCR Ing. Aleně Kunešové, koordi-
nátorce Zdravého města Ing. Gabriele Lavičkové a pracovníkovi 
odboru Mgr. Jiřímu Krejčímu. Závěrečné poděkování patří ředitelům 
a učitelům zúčastněných škol za podporu záměru a především všem 
žákům a studentům, kteří se tak aktivně Fóra zúčastnili!

Oslavy osvobození Klatov americkou armádou
Slavnost zahájí dne 5. května ve 12.00 h zvuk zvonu Vondry 

z Černé věže, na náměstí pak bude přijíždět kolona historických 
vozidel s vojáky v dobových uniformách. Zájemci budou mít zhruba 
hodinu na to, aby si zaparkovanou techniku mohli prohlédnout. Ve 
13.00 h zazní česká hymna a po projevech starosty města a americ-
kého vojenského přidělence v ČR zakončí oficielní část oslav kapela 
Úhlavanka americkou hymnou. Okolo 13.30 h kolona vozidel odjede, 
kapela bude z pódia hrát do 16.00 h. Oslavy budou zakončeny večer 
v 19.00 h na radnici již tradičním koncertem na pomezí jazzu 
a klasiky (klavír, kontrabas, bicí), který bude recitací provázet Alfréd 
Strejček. V úvodu koncertu vystoupí žáci – klavíristé ZUŠ v Klato-
vech a v Sušici. Vstup je volný.

Klatovská desítka
Dne 16. 3. 2014 odstartoval v Klatovech první ročník Klatovské 

desítky. Zorganizovala jej Atletika Klatovy, partnerem bylo město 
Klatovy. Na startu u plaveckého bazénu se sešlo téměř 70 běžců. 
V mužích do 39 let zvítězil Jiří Csirk (34:48) z Atletiky Písek, na 2. 
místě doběhl Petr Minařík z Prahy, 3. byl Tomáš Görner z Atletiky 
Klatovy. V kategorii ženy do 35 let zvítězila Lucie Davidová z Baníku 
Stříbro (41:48), druhá byla Hana Kolářová (SCOTT MIO Team), třetí 
Aneta Korjenková, AK Škoda Plzeň. Domácí Petra Kaviová doběhla 
čtvrtá. 

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města
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Vážení čtenáři,

spolu s jarem přišlo několik 
dobrých zpráv z operačních 
programů v oblasti životního 
prostředí, se kterými Vás 
seznamuje ve svém příspěvku 
pan starosta. Budeme moci 
realizovat několik potřebných 
projektů (poldr v Lubech, 
zateplení ZŠ Tolstého či revi-
talizaci Mercandinových sadů 
atd.), a přestože jejich úhrnná 
výše investice přesahuje 70 
mil. Kč (výše našeho spolufi-
nancování dosahuje téměř 

14 mil. Kč), těšíme se na jejich realizaci. Kromě toho - stále 
ještě máme několik „želízek v ohni“ v dalších dotačních 
programech.

Z vlastních zdrojů bychom rádi do konce července vyřešili 
problém míst na tzv. separovaný odpad. Nádoby na separovaný 
odpad, ony modré, žluté, bílé a zelené „zvony“, jsou ve městě 
a integrovaných obcích umístěny na zpevněných i nezpevně-
ných plochách (je jich více než 80). Počátkem roku jsme 
udělali jejich inventury a vyhodnotili stav. Nelíbila se nám 
nejen určitá „neoperativnost“ jejich svozu, ale i to, že na mnoha 
místech byl nepořádek. Závěry, které přijala rada města, jsou 
následující - všechny zbývající nezpevněné plochy pod nádo-
bami na „separ“ budou zpevněny (39 míst, 175 zvonů), o vývoz 
nádob se bude starat Odpadové hospodářství města Klatov 
(počínaje 1. 4., doposud jsme využívali služeb dodavatelské 
firmy). I proto byl (opět s podporou z OPŽP) pořízen nový 
svozový vůz a nakoupeno 150 nových zvonů na separovaný 
odpad. Znamená to, že za svoz tohoto odpadu, za pořádek 
okolo nádob, za operativní řízení této agendy je nově plně 
odpovědné OHMK s.r.o. Klatovy.

Rád bych ale požádal i Vás, občany města, abyste i Vy 
přispěli - např. tím, že napomůžete udržování pořádku okolo 
nádob. Velmi bychom také uvítali, pokud by se podařilo 
vymýtit výstřelky, kdy „kdosi, asi z legrace“ zapálí obsah 
zvonů. Zvon včetně obsahu shoří, pominu-li nyní riziko ohně 
samého, musíme jej nahradit - to stojí od 10 do 14 tis. Kč. Jsou 
to zbytečně vynaložené peníze. I druhý výstřelek - kdy nějaký 
„žertéř“ čas od času do nádoby na tříděný odpad dá odpad jiný - 
by být neměl. Bohužel nejsme ušetřeni ani třetího výstřelku, 
jimiž jsou tzv. černé skládky. Minulý rok jsme na jejich 
likvidaci vydali přes 100 tis. Kč. Opět jde o naprosto zbytečný 
výdaj, zejména uvědomíme-li si, že občanům Klatov je zdarma 
k dispozici nový sběrný dvůr v ulici Dr. Sedláka, kde lze 
odložit téměř každý odpad.

V uplynulých týdnech se v tisku objevilo několik článků 
o opravách a údržbě komunikací. Některé články zmiňovaly 
i situaci v Klatovech, ovšem ne přesně. O investicích do 
nových komunikací (např. Purkyňova ulice v Klatovech, 
propojovací komunikace Sobětice-Lažánky, o chodníku 
v Lubech ve směru na Železnou Rudu, či o novém místě na 

Investice do čistoty města a komunikací
přecházení ve Štěpánovicích, stejně jako o silnici Za Čedíkem 
atd.) jsme již v minulosti ve Zpravodaji psali. O údržbě 
komunikací, silnic a chodníku, z pohledu technického Vás 
pravidelně a podrobně informuje vedoucí hospodářského 
odboru pan Kocfelda. Nezapomíná ani na to, kdy kde a jak se 
bude která komunikace opravovat, jaké budou uzavírky atd. 
Mně nyní dovolte zmínit finanční relace a souvislosti oprav 
a údržby komunikací. Jen pro pořádek bych uvedl, že jde 
o opravy silnic, chodníků, parkovacích míst, spojovacích 
komunikací, které pravidelně koordinujeme společně s opra-
vami a rekonstrukcemi vodovodů, kanalizace, vedení plynu, 
elektřiny, pokládáním a opravami optických sítí atd. Jsme rádi, 
že se nám podařilo dohodnout se společnostmi - RWE, ŠVAK, 
ČEZ, Investtel, Airweb... - mám-li uvést jen některé, které 
společně s námi jdou do povrchů komunikací. Efekt je dvojí - 
partneři, za prvé, vyřeší své opravy, rekonstrukce či investice 
do svých sítí a zároveň přispějí na opravu komunikace a za 
druhé do dané komunikace se nemusí v budoucnu zasahovat 
např. právě kvůli havarijní opravě plynu. Město totiž nové 
a opravené komunikace chrání vyhláškou a doba jejich 
„nedotknutelnosti“ je 10 let. Jen z rozpočtu města jsme takto 
uhradili v roce 2011 11.078 tis. Kč, v roce 2012 11.676 tis. Kč, 
v roce 2013 již 12.781 tis. Kč a v roce 2014 počítáme 
s celkovou částkou ve výši 15.000 tis. Kč. Za 4 roky tedy 
vynaloží město Klatovy na opravy a údržbu komunikací více 
než 50 mil. Kč. Pozor ale , tato částka není konečná. Z rozpočtu 
Technických služeb jde na obdobné účely cca 4 mil. Kč ročně. 
K hlavním akcím letošního roku budou patřit opravy v sídlišti 
U Retexu, ale uskuteční se i oprava v Kličkově ulici, jejíž stav 
byl kritizován v jednom z článků. Intenzivní investice do oprav 
komunikací jsou dány shodou zastupitelů na tom, že jde o akce 
a projekty pro město užitečné. Nemůžeme ale všechno udělat 
hned. Těší nás však, že staré akce postupně z našeho 
„zásobníku oprav a údržby mizí“ a nové, logicky, se objevují. 
Věřím, že je patrné, co se v poslední době udělalo. 

Chápu, že mně přísluší, abych komentoval zejména věci, 
které patří tzv. do „mé kompetence“ - rozpočet a finance, věci 
hospodářské, otázky životního prostředí, odpadové hospo-
dářství a technické služby, územní plán ... přesto bych rád dnes 
na závěr zmínil jednu kulturní akci, která mně opravdu udělala 
radost. Byl to Koncert Sblížení organizovaný Městským 
kulturním střediskem ve spolupráci s místní Lidovou školou 
umění Josefa Kličky a městem Klatovy, na kterém vystoupili 
zejména mladí francouzští, němečtí a čeští umělci (rozumějte 
převážně školáci a studenti!), kteří rozezněli kulturní dům. 
Podstatné nebyly výkony jednotlivců, podstatné bylo nadšení, 
vzájemná spolupráce a sounáležitost. Ve světě, který nás 
neustále přesvědčuje o nejrůznějších rozděleních, je každá 
aktivita podporující to, co máme společné a co nás sbližuje, 
chvályhodná. Dovolte mi, abych poděkoval všem účinkujícím, 
organizátorům, ale též rodinám v Klatovech a okolí, které 
přijaly na návštěvu francouzské přátele svých dětí, aby mladí 
Francouzi mohli v Klatovech vystoupit.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici 5. května – jedná se o úsek mezi 
okružní křižovatkou „U Parku“ a ulicí Za Tratí. Dojde k rekonstrukci 
plynovodu umístěného v chodníku vpravo ve směru na Luby, rekonstrukci 
vodovodu umístěného v chodníku vlevo, prodloužení kanalizačního řadu 
z ulice U Zastávky do ul. 5. května, celoplošná oprava povrchu chodníků 
i vozovky. 
Termíny provedení-plynovod, vodovod a kanalizace včetně povrchu 
chodníků od 22. 4. do 20. 6. 2014, vozovka od 23. 6. do 7. 7. 2014.
V termínu od 22. 4. do 6. 5. 2014 dojde k úplné uzavírce ulice 5. května, 
objízdná trasa je stanovena po trase nadrozměrných nákladů. 
Autobusy MHD budou jezdit ulicemi U Zastávky, Dragounská a dále 
po stejné trase nadrozměrných nákladů. V ostatních dnech budou 
práce prováděny za provozu při částečném omezení dopravy.

Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech – rekonstrukce vozovky 
včetně odvodnění formou „obytné zóny“ s povrchem z asfaltového betonu, 
nové veřejné osvětlení, vybudování několika parkovacích míst v úseku od 
Koperníkovy po Koldinovu ulici.
Termín provedení od 2. 5. do 30. 6. 2014.
Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky provozu. V určitých 
fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem a ke 
garážím.
V předstihu dojde k rekonstrukci vodovodního řadu, termín provedení od 
11. 4. do 30. 4.2 014. 

Sobětice-propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice-Lažánky – 
výstavba propojovací komunikace včetně odvodnění, veřejného osvětlení, 
chodníku pro pěší, cyklostezky, splaškové a dešťové kanalizace 
a vodovodu. 
Termín provedení od 14. 4. do 31. 7. 2014. Při propojování jednotlivých 
komunikací dojde k částečnému omezení provozu.

Oprava povrchu vozovek a chodníků v sídlišti U Retexu – oprava 
povrchů vozovek a chodníků z asfaltového betonu, chodníčků ke vchodům 
ze zámkové dlažby.
V předstihu dojde k rekonstrukci plynovodu – od 22. 4. do 30. 5. 2014.
Vlastní oprava komunikací v termínu od 12. 5. do 27. 6. 2014.
Práce se provedou po etapách za částečného omezení provozu, 
v některých fázích si opravy vyžádají úplnou uzavírku.

Oprava povrchu chodníku u zadních vchodů Pod Hůrkou čp. 562-
565/III - oprava povrchu chodníku z asfaltového betonu.
Termín provedení od 1. 4. do 16. 5. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku u předních vchodů Pod Hůrkou čp. 566-
569/III – oprava povrchu chodníku z asfaltového betonu včetně úpravy 
odvodnění, oprava přístupového schodiště směrem do Družstevní ulice.
Termín provedení od 7. 4. do 23. 5. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku+vozovky v Niederleho ulici – oprava 
povrchu z asfaltového betonu včetně odvodnění komunikací v části před 
domem čp. 272.
Termín provedení od 1. 4. do 25. 4. 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Oprava povrchu části silnice I/27 v obci Luby – investor akce je 
Ředitelství silnic a dálnic 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 provedení během měsíců dubna a května 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
budou realizovat průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí 
a výtluků na komunikacích. 
Dále budou prováděny práce na pokládce optických kabelů 
provozovateli sítí, které zásadně neomezí provoz na komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Komunikace v měsíci dubnu 2014
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

dokořán

památek
dokořán

BrányBrány
památek

MĚSTO KLATOVY POŘÁDÁ 

TÝDEN V PAMÁTKÁCH
Klatovy    7. 4. - 11. 4. 2014

7. a 9. 4. Galerie Klatovy/Klenová - kostel sv. Vavřince

volně přístupná výstava japonského umělce 

8. 4. Městská knihovna Klatovy - 16:00 pohádka 

„Jak se peklo zadlužilo aneb jak to bylo dál”

10. 4. MěÚ Klatovy - 19:00 sál klatovské radnice 

koncert - ZORA JANDOVÁ a ZDENĚK MERTA

10. a 11. 4. Vlastivědné muzeum - zvýhodněný vstup

velikonoční výstava „Nesem líto zelený”+ trh

10. a 11. 4. 

11. 4. 
MěÚ Klatovy - 19:30 parčík za Bílou věží 

Lampiónový průvod s komentovanou

prohlídkou vybraných památek - Mgr. Pavel Koura

MěÚ Klatovy - 20:30 nádvoří č.p. 59

OHNIVÁ SHOW - skupina SAMOTÁŘI
11. 4. 

Zvýhodněný vstup - Černá věž a Katakomby 

foto: Rudolf LangSídliště U Retexu.Sídliště U Retexu.
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Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území 
České republiky konat?

Volby do Evropského parlamentu se budou konat dne 23. 
května 2014 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 
24. května 2014 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Za jakých podmínek má občan České republiky právo 
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území 
České republiky?

Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území ČR za předpokladu, že

- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji 
viz dále).

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze 
hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na 
území České republiky

Podmínkou výkonu volebního práva je zápis voliče do 
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (13. dubna 2014) zanese 
obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem 
je každý občan České republiky, který má právo volit ve 
volbách do Evropského parlamentu a má na území České 
republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Obecní úřad do seznamu voličů dále nejpozději 20 dnů přede 
dnem voleb (3. května 2014) zanese voliče, kteří nemají ve 
správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří 
v jeho obvodu

a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče 
nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo

b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě 
výkonu trestu odnětí svobody, a kteří byli obecnímu úřadu 
nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; 
ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého 
pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze 
v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém 
z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny 
spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu 
již nelze provádět.

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?
1) Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území 

České republiky po zápisu do seznamu voličů (tj. po 13. 
dubnu 2014), musí na obecním úřadě v místě původního 
bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá 
potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu 
úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 
2014 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební 
místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí 
prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména 

Informace o podmínkách hlasování ve volbách 

do Evropského parlamentu
občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením 
o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským 
průkazem s aktuálními údaji).

2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze 
zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na 
zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí 
požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá 
potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu 
úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 
2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební 
místnosti v místě trvalého pobytu.

Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území 
České republiky hlasovat?

1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož 
obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů. Bylo-li na 
území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve 
volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa 
svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 
dnů přede dnem voleb (do 8. května 2014) způsobem 
v místě obvyklým, které části obce náležejí do jednotlivých 
volebních okrsků a uvede adresy volebních místností.

2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle 
okrsková volební komise k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky.

3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území 
České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto 

obecního úřadu zapsán v seznamu voličů a nebude moci nebo 
nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam 
veden.

Volič o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 
dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. 

Volič může požádat u obecního úřadu o vydání voličského 
průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě; potom 
není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně 
ověřen, neboť příslušný pracovník na obecním úřadě může 
nahlédnutím do platného občanského průkazu nebo platného 
cestovního dokladu předloženého voličem ověřit jeho totožnost.

I když zákon o volbách do Evropského parlamentu v této 
souvislosti výslovně neupravuje podání učiněné elektronicky, lze 
o voličský průkaz žádat také prostřednictvím datové schránky 
nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá 
voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
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Autorem myšlenky o úpravě původních sadů mezi venkov-
ním a vnitřním hradebním opevněním bývalého královského 
města, která se zrodila již v roce 2005, je Ing. Václav Weinfur-
ter, odborníky i veřejností velmi uznávaný zahradní architekt. 
Mezi jeho významné realizace patřila např. Vrtbovská zahrada, 
jedna ze čtyř zahrad náležejících k Pražskému hradu. Stav sadů 
mu nebyl lhostejný, vadily mu především nekoncepčně vysa-
zené jehličnaté dřeviny, které zakrývaly významné historické 
stavby. Svoje myšlenky už bohužel zrealizovat nestihl.

V roce 2007 Město Klatovy začalo přání pana architekta 
postupně realizovat. O rok později byl upraven prostor před 
bývalým Domovem důchodců. Ani tenkrát se to neobešlo bez 
připomínek občanů, dokonce vznikla skupina lidí, která 
zpochybnila kácení skupiny smrků a odstranění novinového 
stánku. Po dokončení úprav ale i tito občané konstatovali, že 
nová podoba místa je mnohem hezčí než nevábné okolí novi-
nového stánku. Kromě jiného oceňovali i otevření pohledu na 
Arciděkanský kostel. Toto byl také impuls k pokračování úprav 
dalších dvou částí sadů (vstupní parter, parter pro odpočinek). 

Práce na revitalizaci Hostašových sadů byly zahájeny 
počátkem letošního roku, a to pro část veřejnosti nepopulárním 
opatřením - kácením vzrostlých dřevin.  Někteří z klatovských 
občanů na tyto zásahy reagovali negativně. 

V případě člověka, který je ke svému okolí vnímavý a je 
schopen význam zeleně uprostřed městské zástavby plně 
docenit, je takový přístup pochopitelný. Je velmi těžké 
najednou postrádat něco, na co je člověk dlouhá léta zvyklý, co 
zlepšuje kvalitu prostředí a tedy i života. Zároveň je však dobré 
si uvědomit, že existence stromů stejně jako ostatních živých 
bytostí není nekonečná. S přibývajícími lety se zhoršuje jejich 
zdravotní stav, vznikají různá poškození, na stavu dřevin se 
podepisují i negativní vlivy městského prostředí. Postupně tak 
nabývá na aktuálnosti otázka jejich pokácení a zároveň 
náhrady. K obnově zeleně lze přistupovat individuálně a kácení 

Regenerace Hostašových sadů
i náhradní výsadbu provádět postupně podle potřeby dané 
zdravotním stavem a provozní bezpečností. V případě 
Hostašových sadů byl zvolen komplexní přístup. 

Revitalizace sadů probíhá podle studie zpracované firmou 
„Přemysl Písař – návrhy realizace zahrad“. Prostor sadu je dle 
studie rozdělen na dvě části. 

První část je tvořena vstupním parterem, navazujícím na 
Plánickou ulici. Navrhovaná úprava, spočívající ve vytvoření 
travnaté plochy doplněné výsadbami trvalek, vrací této části 
původní vzhled. V této části sadu bude také umístěna kamenná 
lavička symbolizující nekonečno a přírodu, která bude 
připomínat život a dílo autora myšlenky obnovy sadů 
Ing. Weinfurtera. Úpravy této části budou realizovány v období 
března až srpna 2015.

Druhá část sadu, jejíž úpravy byly zahájeny v březnu 
a budou ukončeny v srpnu letošního roku, je pojata jako hlavní 
odpočinková část. Historicky tato část sadu navazovala na 
klášterní zahradu s průhledem na budovu kláštera, který byl 
později necitlivě odcloněn výrazným dřevěným ohrazením 
a výsadbou jehličnanů. Cílem úpravy této části je opětovné 
otevření průhledu a vytvoření prostoru pro relaxaci. 

Navrhované úpravy předpokládají výrazné zásahy do stá-
vající kompozice. Kromě dřevin ve špatném zdravotním stavu, 
jako byl např. mohutný jasan rostoucí v bezprostřední blízkosti 
městských hradeb (viz foto a komentář níže), byly pokáceny 
koncepčně nevyhovující dřeviny, které budou nahrazeny jinými 
dle odborného návrhu projektanta. Daný prostor měl původně 
charakter sadu. Projektant se k tomuto záměru – byť symbolic-
ky – vrátil tím, že do výsadeb navrhl mj. i šest třešní (Prunus). 
Celkem bylo pokáceno 47 stromů, z toho 29 jehličnanů, v řadě 
případů se jednalo o náletové dřeviny. Náhradní výsadba bude 
provedena v počtu 53 ks dřevin.

Věříme, že snaha všech, kdo se na obnově Hostašových 
sadů podíleli a podílejí, bude korunována úspěchem, a že 
Hostašovy sady v nové podobě budou vyhledávaným místem 
odpočinku pro občany i návštěvníky Klatov.

Celkový pohled na jasan poškozený při orkánu 
Kyrill v roce 2007. 

Detail kmene jasanu napadeného houbovými chorobami.

Peter Pošefka
ředitel TSMK

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odb. rozvoje města

Ing. Jana Michálková
vedoucí odb. živ. prostředí

V roce 2007 při orkánu Kyrill došlo k odlomení 2/3 koruny 
vzrostlého jasanu v blízkosti městských hradeb. V důsledku 
toho byl strom infikován houbovými chorobami s následnou 
destrukcí dřeva a pro okolí se tak stal nebezpečím.
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upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů v období od 7. 4. 2014 do 27. 4. 2014 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 odpadů vznikajících občanům 
města a integrovaných obcí při jarním úklidu.

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

Město Klatovy

Jarní úklid

Stanoviště: Termín přistavení:

7. 4. 2014 – 13. 4. 2014

14. 4. 2014 – 20. 4. 2014

21. 4. 2014 – 27. 4. 2014 

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 a Plánic. předm.

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

Kal, Kydliny, Habartice,

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

Sběrný dvůr v Klatovech, ul. Dr. Sedláka
Provozní doba:

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

Další informace na 
www.klatovy.cz/mukt/komunalniodpad.asp

Město Klatovy 

uskuteční 

ve dnech 17. 4. až 29. 4. 2014

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADUSBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

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.

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.

Pracovní náplň:
• komplexní posuzování projektové a jiné dokumentace nároč-

ných staveb za jednotlivé specializované obory v rámci územ-
ního a stavebního řízení,

• výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic 
II. a III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb.

Platové zařazení:
• platová třída  10  (v souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb., 

v platném znění).
Požadavky:

• vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru stavebního nebo 
dopravního zaměření,

• iniciativa a samostatnost při řešení úkolů, 
• znalost stavebního zákona a souvisejících předpisů,
• 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 za-

•
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

městnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 18. 4. 2014 na adresu:
Městský úřad Klatovy, k rukám tajemníka M. Šafaříka
nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy  
Obálku označte „Výběrové řízení úředník OD“

na obsazení místa úředníka 
Odboru dopravy Městského úřadu v Klatovech.

zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy
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Revitalizace rybníka v Mercandinových sadech
Město Klatovy prostřednictvím svých webových stránek 

a sdělovacích prostředků pravidelně informuje občany města 
o dlouhodobě připravovaném záměru revitalizace velkého 
klatovského parku - Mercandinových sadů, při které bude 
postupně řešena obnova zeleně, cestní sítě a osvětlení. Její 
neopomenutelnou součástí je i revitalizace rybníka. 

Rybník rozkládající se na ploše cca 1 ha je součástí kaskády 
klatovských rybníků, zahrnující rovněž rybníky Čedík I a Čedík II. 
Všechny tři rybníky jsou napájeny z bezejmenného přítoku 
Drnového potoka. 

Na podzim 2012 zpracovala firma NDCon s.r.o. Praha 
projektovou dokumentaci revitalizace rybníka. Ta spočívá 
především v odtěžení cca 4000 m3 sedimentů z prostoru zátopy. 
Vzhledem k tomu, že výsledky rozborů sedimentů prokázaly 
zvýšený obsah AOX (halogenované organické sloučeniny) a PAU 
(polyaromatické uhlovodíky), vytěžené sedimenty budou uloženy 
na skládku ve Štěpánovicích. Po vytvarování nového dna rybníka 
bude vybudován požerák a bezpečnostní přeliv, budou opraveny 
břehy a opevnění ostrůvku a upraveno odpadní koryto. Vyústění 
do Drnového potoka bude zpevněno kamenným záhozem. 

Z koruny hráze bude odstraněno původní oplocení a nahrazeno 
dřevěným.  

Nově bude vytvořeno pobřežní pásmo, které významným 
způsobem přispěje ke zvýšení druhové různorodosti dotčeného 
území. Toto pásmo vznikne po pravé straně přítoku mimo stávající 
plochu rybníka.

V současné době rybník obhospodařuje Český rybářský svaz – 
MO Klatovy. Dne 29. 3. 2014 proběhne na rybníku výlov a poté již 
rybník zůstane vypuštěný, neboť před zahájením prací je nutné 
zajistit co největší vyschnutí rybničních sedimentů. Harmonogram 
prací předpokládá jejich zahájení v září 2014 a ukončení na pře-
lomu roku 2014/2015. Na základě výběrového řízení byla jako 
dodavatel prací vybrána firma Lesní stavby, s.r.o. Nýrsko. 

Revitalizace rybníka v parku jako nezbytná součást celkové 
rekonstrukce velkého městského parku nepochybně přispěje 
ke zvýšení atraktivity území jako rekreační zóny bezprostředně 
navazující na urbanizované části území města. 

Ing. Jana Michálková
Vedoucí odboru životního prostředí

To je název 
výstavy, kterou máte 
možnost zhlédnout 
až do konce dubna 
v prostorách oddě-
lení pro dospělé 
Městské knihovny 
Klatovy (v době 
otvíracích hodin od-
dělení pro dospělé). 
Snad není třeba při-
pomínat, že 28. 3., 
uběhlo sto let od na-
rození tohoto našeho 
slavného spisovate-
le. Rok po roce je 
zmapován jeho život 
nejen v textu, ale 
i v autentických 
fotografiích, na kte-
rých můžete vidět 
jak Hrabala, tak 
i jeho rodiče a strýce Pepina, kteří byli předlohou známým 
literárním a později i filmovým postavám. Přijďte se také 
zasmát nesmrtelným hrabalovským hláškám, které všichni tak 
důvěrně známe. Za všechny: „Máte štěstí, že jedu kolem... 
Říkají, že jsem odborník... Pamatujte si – chybama se člověk 
učí.“ (Pan Leli (Jaromír Hanzlík) ve Slavnostech sněženek)

Výstava - 100 let 

Bohumila Hrabala

Výstava - 100 let 

Bohumila Hrabala
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vojáky přinášející dlouho oče-
kávanou svobodu do našeho 
města. Rok co rok si připomíná-
me hrdinství bojovníků a památ-
ku těch, kdo neváhali položit 
v boji s okupanty svoje životy. 
Považuji to za velmi důležité 
i z pohledu budoucnosti. Vždyť 
mezi těmi, kdo se bojů na mno-
ha místech západní i východní 
fronty účastnili, bylo i mnoho 
Čechů. Část z nich, vojáci Čes-
koslovenské samostatné obrně-
né brigády, ukončili válečnou 
pouť na klatovském náměstí. 
Doufali, že nebojovali nadarmo. 
Poháněla je touha po životě 
v osvobozené vlasti. V zemi, 
která bude po všech stránkách 
patřit mezi vyspělé evropské 
demokracie. Cesta mezi ně však 
byla výrazně trnitější a delší než 

si obyvatelé naší země krátce po 
osvobození představovali. Pev-
ně a chci věřit, že i natrvalo, 
jsme se mezi nimi ukotvili až 
před deseti lety. 

1. května 2004 jsme se na 
základě námi vyjádřené svobod-
né vůle stali členskou zemí 
Evropské unie. Jistě bychom 
našli spoustu záporů, jež nám 
členství přináší. Neradi se pod-
řizujeme složité, často nesrozu-
mitelné evropské legislativě. 
Mnohá omezení a osud boje 
o národní produkty ani pochopit 
nejde. Ale… Musíme vidět 
i druhou stránku věci. Jsem si 
zcela jist, že pozitivní dopady 
spojené s unijním členstvím 
výrazně převažují. Volný pohyb 
přes státní hranici se stal 
naprosto přirozeným. Aniž bych 
snižoval význam cest za 
poznáním, daleko podstatnější 
jsou možnosti mladé generace 
studentů. Využijí-li nabízených 
šancí alespoň jako dosud, bude 
to přínos pro celou naši 
společnost.

Přiznejme si též, že evropské 
finance se výrazně podepsaly na 
vzhledu našich měst. Výrazně 
urychlily výstavbu a rekon-
strukce základní infrastruktury 
(komunikace, vodovody, čistír-
ny odpadních vod). Pomohly 
i k obnově mnohých veřejných 
prostranství, historických a kul-
turních památek. 

Za zcela nejdůležitější pak 
považuji fakt, že máme své 
pevné místo mezi zeměmi, které 
si svých svobod dokáží vážit po 
dlouhá desetiletí. Pohled vý-
chodním směrem mne v tomto 
přesvědčení než utvrzuje. Záro-
veň si stojím za tím, že i my, 
obyvatelé malé evropské země, 
jsme pro Evropskou unii příno-
sem, nemáme proč být malo-
myslní, máme jí co nabídnout.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované,
v prvních májových dnech 

jsme si připomněli dvě význam-
ná výročí. Na první pohled by se 
mohlo zdát, že spolu téměř 
nesouvisí. Nahrává tomu i „pro-
past“ téměř šedesáti let, která je 
od sebe odděluje. Spojnici mezi 
nimi najít určitě lze. Obě patří 
ke zcela zásadním, pozitivním 
milníkům v novodobých čes-
kých dějinách. Osvobozenecká 
vojska v květnu 1945 ukončila 
období neustálých obav o holé 
životy a nejistotu z toho, co 
přinesou následující hodiny. 
Nejstrašnější válečný konflikt se 
pomalu stával minulostí. 
Klatovanům bylo dopřáno se 
volně nadechnout „již“ 5. květ-
na, kdy bouřlivě a s obrovským 
ulehčením přivítali americké 

Jednání Rady města

Úterý 27. 5. 2014

Úterý 10. 6. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  20. 5. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Osvobození – dlouhá cesta ke svoboděOsvobození – dlouhá cesta ke svobodě

Dne 30. 5. 2014 proběhne 
vzpomínka na 20. výročí 
1. česko-německého cvičení 
„Kouba-Chamb“ na radnici 
v Klatovech pod záštitou 
pana Mgr. Rudolfa Salvetra.

Účastníci obou štábů pra-
porů a hosté z obou stran 
hranic se zúčastní vzpomínky 
na tyto významné dny.

Zároveň se této vzpomín-
kové akce zúčastní Ústřední 
vojenská hudba Praha - AČR, 
která vystoupí na klatovském 
náměstí od 10.30-12.00 hod. 
Zveme tímto všechny občany 
a zvláště pak vojáky v záloze 
na vystoupení.

Výročí Evropy
strana 2

Svorně se starejte o mír 
vlasti a blaho měštana

strana 3

Komunikace v květnu
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Změny ve volebních 
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V květnu r. 1950 pronesl 
francouzský ministr zahraničí 
Robert Schuman projev, který 
se stal základem sjednocování 
Evropy. Projev připravil fran-
couzský diplomat Jean Monnet, 
„otec Evropy“, spoluzakladatel 
Společnosti národů, poradce 
prezidenta Roosevelta a později 
prezidenta De Gaulla, autor 
plánu integrace Evropy na 
základě myšlenky společného 
trhu uhlí a oceli. Státy, které se 
jím projektovanou cestou 
postupně vydaly, dnes tvoří 
Evropskou unii.

V nejbližších dnech si vybíráme zástupce do Evropského 
parlamentu. Každý musí sám posoudit, jakou roli má hrát ČR 
v Evropě. Můžeme být členem rodiny, a to i za situace, kdy 
názory její kolektivní hlavy jsou pro mě osobně často těžko 
přijatelné (genderová politika a školství, sociální a imigrační 
politika), s možností směřování rodiny ovlivňovat. Anebo 
můžeme zůstat mimo hlavní hřiště.

V dnešní době se nejvíce slyší na efekty ekonomické. Podle 
národní vládní agentury nám členství v ČR přineslo celkem více 
než 3 biliony Kč. Nevím, četl jsem to v novinách. 
Významnějším údajem pro nás místní může být fakt, že za rok 
2013 získaly Klatovy z evropských peněz více než 120 milionů 
Kč na investice. Jsou tu také dobré roky předchozí a zatím se 
zdá, že úspěšný by mohl být i rok právě běžící. A přitom 
podotýkám – dotace nejsou to nejdůležitější ani jediné, kvůli 
čemu bychom měli být členy.

Paměti Jeana Monneta přeložil v loňském roce v Klatovech 
narozený a žijící univ. prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc, znalec 
evropského sjednocování, který se s řadou evropských politiků 
vč. autora knihy osobně setkal. A jak Monnet organizoval 
komunikaci mezi tak rozdílnými subjekty jakými byli např. 
prezident Pompidou, kancléř Brandt a britský ministerský 
předseda Heath? „Od začátku jsem si stanovil pravidlo říkat 
všem totéž a informovat je o názorech druhých. Nemohlo tak 
vzniknout žádné nedorozumění.“ Jednoduché a praktické - a to 
i pro ty, kteří tvoří dnes tým Evropy. 

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Výročí Evropy

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda 
omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl 
viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani 
řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné 
situaci. 

Jak můžeme v takové situaci pomoci? Je vhodné, abychom 
pojišťovně sami zohlednili veškeré důsledky nehody - trvalé 
následky, bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, 
náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední řadě ztížení 
společenského uplatnění, tedy naše znevýhodnění v budoucím 
životě se zdravotními následky. Náhradu lze požadovat 2 až 4 
roky zpětně po úrazu, tedy od roku 2010. 

Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok na větší 
odškodné než  pojišťovna přiznala a především, že je lze čerpat 
dodatečně. Mylně se také většina z nás domnívá, že bez před-
chozího úrazového pojištění nemůžeme žádat nic. Není to tak.

Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt pomoci po těžkém 
úrazu. Nabízené bezplatné konzultace jsou určeny přede-
vším lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu: 
- po těžkém pracovním úrazu 
- po nezaviněné autohavárii, (také jako chodec či cyklista nebo 

účastník MHD)
- při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskyto-

vání léčebné péče
- u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole
- škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem
- finanční pomoc pozůstalým poškozených

Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je skutečnost, že 
veškeré konzultace jsou poskytovány bezplatně a zahrnují: po-
radenství v řešení situace po úrazu, objektivního posouzení výše 
již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků 
a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se znal-

Projekt pomoci po vážném úrazu
cem z oboru, v případě nutnosti zprostředkované zastoupení 
poškozeného ve sporu s pojišťovnou.

Garantem projektu jsou právní specialisté na náhradu škody 
a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro zdravotně 
postižené.

Je důležité vědět, že:
Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťovna 

zaměstnavatele nebo pojišťovna s kterou sjednal povinné ručení 
viník nehody (nejedná se tedy o zdravotní pojišťovnu, jak je 
patrné z kontextu). Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda 
poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní 
pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných 
příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale 
viníka se jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne. 
V případech, kdy auto viníka není pojištěno, nebo když viník 
ujede z místa nehody, dostane poškozený finanční náhradu za 
zdravotní postižení, a to z garančního fondu České kanceláře 
pojistitelů. Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí 
dopravní nehodu když vstoupí do vozovky, bude mu však 
zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok alespoň na 

částečné plnění. Na výši plnění 
má u autonehody vliv sku-
tečnost, zda poškozený použil 
před úrazem bezpečnostní pásy.

za Projekt pomoci po těžkém 
úrazu

Ing. Jan Malík
tel.: 723 203 036 

 
jan.malik@volny.cz
www.nahradaskody.NET
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Vážení čtenáři,
koncem dubna se v Klato-

vech uskutečnil již 8. ročník 
programu Barokní jezuitské 
Klatovy. Byl připraven ve spo-
lupráci města, farnosti, Měst-
ské knihovny Klatovy, SNK 
Klatovy, občanským sdruže-
ním (podle nového občanského 
zákoníku spolkem) Klatovské 
katakomby. Od pátku do neděle 
25. - 27. 4. se v prostorách 
městské knihovny, jezuitského 
kostela a samotných katakomb 
odvíjel příběh Klatov 17. a 18. 
století, který se letos soustředil 

na osobnost pátera Bohuslava Balbína, SJ, vzdělaného a talen-
tovaného historika, rétora, poety, jehož osudy se dvakrát pro-
tkly s osudy našeho města. Napsal tu dílo, které dnes většinou 
známe pod názvem Obrana jazyka slovanského zvláště pak 
českého, jež ovšem ve své době nepublikoval, zůstalo v ruko-
pise, a slavným se stalo později přičiněním jiných.

Historická konference, která byla osou programu, přinesla 
několik nových informací a překvapení, které využijeme v bu-
doucnu v expozici katakomb - zjistili jsme například, že 
P. Jahoda, jehož ostatky jsou v katakombách (a je nám známá 
jeho totožnost), byl osobním přítelem Bohuslava Balbína. Na-
hlédli jsme do korespondence mezi P. Balbínem a P. Hacken-
schmidem z Teplé – i zde lze hledat inspiraci pro doplnění naší 
expozice. Stálo by za to zeptat se paní Sternbergové a Žákové, 
jaké dojmy měly, když další přednášející referoval o jezuitech – 
zpovědnících a duchovních rádcích příslušníků rodů 
Sternbergů a Lobkowiczů a ve svém referátu popsal i tyto 
příslušníky významné české šlechty … 

Suma sumárum jsme si mohli uvědomit, že žehráme-li 
někdy na svoji současnost ( ), měli bychom si 
více připomenout minulost, abychom si uvědomili, že leckdy 
opravdu těžko bylo. Navzdory tomu se lidé snažili žít a radovat. 
I to je inspirace pro dnešní  společnost.  

V baroku zřejmě vznikl i latinský nápis vytesaný do 
kamenné zárubně dveří do starostovy pracovny: 

„doba je těžká“

Svorně se starejte o mír vlasti a blaho měšťana
C C D I CICIVI V LV I
C VLI I D L V V V V

on or es Patr ae Pa sq e sa t
ons te; n e et a s estra; seq et r Honor.

K tomu nám pan dr. Svatoš, první přednášející na 
konferenci, napsal: „Je to elegické distichon (tj. báseň), které je 
zároveň chronostichem, jenž dává dohromady letopočet 1697. 
Text obsahuje specifickou interpunkci, která má vliv na 
překlad. Zde tedy posílám pokud možno věrný prozaický 
překlad:

Svorně se starejte o mír vlasti a blaho měšťana/občana. 
Z toho plyne vaše chvála. Pak bude následovat čest.  

Jednoduché a přesto obsažné poselství. Možná vedlo Josefa 
Fantu, když připravoval po 1. sv. válce rekonstrukci klatovské 
radnice, k myšlence „popsat ji“ zvenku i zevnitř mnoha nápisy, 
které připomínají tu ctnosti, tu smysl života, naše povinnosti 
atd. Že jste si toho nevšimli? Stačí se podívat na venkovní zdi, 
číst si ve dřevě dveří a vzít si něco z toho, co nám tu naši 
předkové zanechali.

Přeji Vám hezké léto.

„
“

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

foto: Jiří Tománek
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Oprava povrchu železničního přejezdu na silnici I/22 u obce Kal – 
investor akce Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Plzeň – celková oprava povrchu železničního 
přejezdu, tzn. kompletní výměna železničního svršku a obnova jeho 
povrchu a oprava přilehlého traťového úseku cca 2 km – změna nivelety 
a geometrické polohy koleje.
Termín provedení od 8. 5. od 8.00 hodin do 12. 5.2 014 do 19.00 hodin.
Práce se provedou za úplné uzavírky provozu silnice I/22 i za uzavírky 
provozu železniční trati. Objízdná trasa je stanovena po silnicích přes 
Tajanov po novém obchvatu směr Štěpánovice a Klatovy.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici 5. května – jedná se o úsek mezi 
okružní křižovatkou „U Parku“ a ulicí Za Tratí. Dojde k rekonstrukci 
plynovodu umístěného v chodníku vpravo ve směru na Luby, rekonstrukci 
vodovodu umístěného v chodníku vlevo, prodloužení kanalizačního řadu 
z ulice U Zastávky do ul. 5. května, celoplošná oprava povrchu chodníků 
i vozovky. 
Termíny provedení-plynovod, vodovod a kanalizace včetně povrchu 
chodníků od 22. 4. do 20. 6. 2014, vozovka od 23. 6. do 7. 7. 2014.
V termínu od 22. 4. do 6. 5. 2014 dochází k úplné uzavírce ulice 5. 
května, objízdná trasa je stanovena po trase nadrozměrných nákladů. 
Autobusy MHD jezdí ulicemi U Zastávky, Dragounská a dále po stejné 
trase nadrozměrných nákladů. Po skončení uzavírky budou práce 
prováděny za provozu při částečném omezení dopravy.

Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech – rekonstrukce vozovky 
včetně odvodnění formou „obytné zóny“ s povrchem z asfaltového betonu, 
nové veřejné osvětlení, vybudování několika parkovacích míst v úseku od 
Koperníkovy po Koldinovu ulici.
Termín provedení od 2. 5. do 30. 6. 2014.
Rekonstrukce bude prováděna za úplné uzavírky provozu. V určitých 
fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem a ke 
garážím. V předstihu došlo k rekonstrukci vodovodního řadu. 

Sobětice-propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice-Lažánky – 
výstavba propojovací komunikace včetně odvodnění, veřejného osvětlení, 
chodníku pro pěší, cyklostezky, splaškové a dešťové kanalizace 
a vodovodu. 
Termín provedení od 14. 4. do 31. 7. 2014.
V době od 19. 5. do 20. 6. 2014 dojde z důvodu provedení napojení 
stávající komunikace na nově budovanou k úplné uzavírce silnice mezi 
obcemi Sobětice a Lažánky (silnice vedoucí přes statek).

Oprava povrchu vozovek a chodníků v sídlišti U Retexu – oprava 
povrchů vozovek a chodníků z asfaltového betonu, chodníčků ke vchodům 
ze zámkové dlažby.
V předstihu dojde k rekonstrukci plynovodu – od 7. 5. do 30. 5. 2014.
Vlastní oprava komunikací v termínu od 12. 5. do 27. 6. 2014.
Práce se provedou po etapách za částečného omezení provozu, 
v některých fázích si opravy vyžádají úplnou uzavírku.

Oprava povrchu chodníku u předních vchodů Pod Hůrkou čp. 566-
569/III – oprava povrchu chodníku z asfaltového betonu včetně úpravy 
odvodnění, oprava přístupového schodiště směrem do Družstevní ulice.
Termín provedení od 7. 4. do 23. 5. 2014.
Práce se provádí za omezení pohybu na chodníku, přístup ke vchodům 
bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku v části Karafiátové ulice – oprava povrchu 
chodníku s povrchem z asfaltového betonu v úseku od Mánesovy ulice 
vpravo.
V předstihu dojde k rekonstrukci plynovodu a sloupů veřejného osvětlení 
v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2014.
Vlastní oprava povrchu chodníku v termínu od 19. 5. do 13. 6. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu části vozovky Hálkovy ulice – plošná oprava povrchu 
vozovky z asfaltového betonu v úseku od Machníkovy ulice před školou 
a bytovým domem čp. 132, úprava odvodnění vozovky a úprava vjezdu 
směrem k Finančnímu úřadu, osazení dvou sloupů veřejného osvětlení na 
parkoviště zadního traktu domu. 
Termín provedení od 5. 5. do 16. 5. 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu, přístup ke vchodu 
a FÚ bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku v části Dukelské ulice – oprava povrchu 
chodníku s povrchem ze zámkové dlažby v úseku mezi Masarykovou 
a Koldinovou vpravo.
Termín provedení od 19. 5. do 6. 6. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku k bytovému domu čp. 457 – oprava povrchu 
přístupového chodníku k domu s povrchem z asfaltového betonu v sídlišti 
„Pod Nemocnicí“ (podél Dukelské ulice).
Termín provedení od 19. 5. do 6. 6. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke vchodu 
bude zabezpečen.

Oprava povrchu dvou chodníků Plzeňská – oprava povrchu chodníků 
vedoucích k bytovým domům čp. 638, 639/II a k „Bouchalce“ s povrchem 
z asfaltového betonu.
Termín provedení od 5. 5. do 23. 5. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodnících, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu MK v obci Chaloupky – oprava výtluků asfaltobetonem, 
následná celoplošná oprava povrchu komunikace v obci asfaltovým 
nátěrem
Termín provedení od 19. 5. do 30. 5. 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu na komunikaci, 
přístupy k sousedním nemovitostem budou zabezpečeny.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na 
komunikacích. 
Dále budou prováděny práce na pokládce optických kabelů 
provozovateli sítí, které zásadně neomezí provoz na komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Komunikace v měsíci květnu 2014
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

foto: Rudolf LangKřižovatka Purkyňova x Koperníkova ulice.Křižovatka Purkyňova x Koperníkova ulice.



Adresní místo
Původní zařazení Nové zařazení

č.
okrsku

volební místnost
č.

okrsku volební místnost

Akátová - všechna č.p. 8 Gymnázium J. Vrchlického 7 Masarykova ZŠ

Bezručova 388, 389, 401, 404, 617, 
820 1 Střední průmyslová škola 3 Integrovaná střední škola

Jabloňová - všechna č.p. 8 Gymnázium J. Vrchlického 7 Masarykova ZŠ

Jiráskova 15, 132 5 Tělocvična Vodojem 12 Reg. centrum soc. integrace

Koldinova 884, 900 2 MŠ Koldinova 1 Střední průmyslová škola

Kollárova 111 2 MŠ Koldinova 3 Integrovaná střední škola

Lipová - všechna č.p. 8 Gymnázium J. Vrchlického 7 Masarykova ZŠ

Markyta - všechna ev. č. 2 MŠ Koldinova 1 Střední průmyslová škola

Masarykova 440, 441, 442, 443 3 Integrovaná střední škola 4 MŠ U Pošty

Nádražní 152 3 Integrovaná střední škola 1 Střední průmyslová škola

Palackého 755, 781, 881, 882 4 MŠ U Pošty 5 Tělocvična Vodojem

Plzeňská 801, 802, 803 2 MŠ Koldinova 4 MŠ U Pošty

Rozvoj 97, 98 6 MŠ Studentská 5 Tělocvična Vodojem

Vaňkova 399 2 MŠ Koldinova 1 Střední průmyslová škola

Vaňkova 476, 821 1 Střední průmyslová škola 3 Integrovaná střední škola

Vídeňská 29, 841 8 Gymnázium J. Vrchlického 7 Masarykova ZŠ
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Na základě sdělení Českého úřadu zeměměřického a kata-
strálního došlo dnem 31. 12. 2013 k zápisu údajů o vymezení 
volebních okrsků do základního registru územní identifikace, 
adres a nemovitostí (RÚIAN). 

V této souvislosti bylo nutné provést kontrolu správnosti 
údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN v rozsahu při-

Změny ve volebních okrscích
dělených adresních míst tak, aby volební okrsek byl vymezen 
územně, jeho území bylo celistvé a beze zbytku skladebné.

Protože některá adresní místa v Klatovech byla zařazena do 
okrsku, který v konečném důsledku nebyl celistvý, popř. 
různými výběžky zasahovala do jiných okrsků, došlo k patřičné 
úpravě podle výše uvedeného požadavku.

Největší změny se týkají vo-
lebních okrsků 7 a 8 – všechna 
popisná čísla v ulicích Akátová, 
Lipová a Jabloňová, která byla 
dříve zařazena do okrsku č. 8 
(voleb. místnost Gymnázium), 
jsou nyní nově v okrsku č. 7 
(voleb. míst. Masarykova ZŠ).

V následující tabulce jsou 
uvedena veškerá obydlená 
adresní místa, u kterých došlo 
ke změně v zařazení do voleb-
ních okrsků. Tato nová úprava 
bude platit již v nejbližších vol-
bách do Evropského parlamen-
tu ve dnech 23. - 24. 5. 2014. 

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí 

MěÚ Klatovy

Spolupráce MěÚ a PČR
Město Klatovy a PČR spolupracují v rámci plnění svých po-

vinností téměř každodenně. Z jednotlivých odborů jsou samo-
zřejmě našimi nejčastějšími partnery městská policie a odbor 
vnitřních věcí s přestupkovým řízením. Právě spoluprací mezi 
těmito subjekty jsme docílili výsledků, které snesou nejpřís-
nější měřítka a to i v celorepublikovém porovnání. 

Kromě klasické přestupkové agendy, která zahrnuje celou 
škálu přestupků a nejvíce se jedná o přestupky na úseku občan-
ského soužití, veřejného pořádku a majetku, se velký kus práce 
podařilo vykonat i při důsledném využívání možnosti vyslo-
vení zákazu pobytu přestupcům, kteří nemají trvalé bydliště na 
území města. Novelizací přestupkového zákona se konečně 
dostal do praxe účinný nástroj, kterým lze postihovat jednání, 
která do nedávné doby zůstávala sice potrestána, ale pouze for-
málně. Nerespektování zákazu pobytu na území města je pak 
samozřejmě kvalifikováno jako trestný čin a celá věc je již 
řešena v rovině trestního řízení, kde jsou sankce a dopady na 
pachatele na zcela jiné úrovni. Přestože se nejedná o samospa-
sitelný postup a i v tomto případě si někteří pachatelé z vyslo-
veného zákazu a následného trestního stíhání nic nedělali, tak 
na rozdíl od přestupkového řízení, kde vyslovením sankce 
prakticky celý postup skončil, v trestním řízení pak neres-
pektování zákazu přivedlo několik pachatelů až do výkonu 
trestu odnětí svobody. Od poloviny loňského roku, kdy se tento 
institut začal využívat, se jen na OOP v Klatovech řešilo 
celkem 85 případů porušení tohoto zákazu a v nastoleném 
trendu chceme pokračovat i nadále.

plk. Ing. Antonín Šmíd
zástupce vedoucího ÚO
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Dne 22. 4. si celosvětově připomínáme Den Země. Den 
Země je věnovaný naší planetě, ale v konečném důsledku 
vlastně nám všem, to bychom si měli uvědomit. Cílem 
moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského 
chování na životní prostředí. 

Den Země vznikl spontánně jako ekologicky laděný svátek 
Země, datum jeho stanovení vycházelo z původních oslav dnů 
Země spojených s oslavami jarní rovnodennosti. Česká 
republika se k oslavám přidala od roku 1990. 

Také Zdravé město Klatovy se připojilo k celosvětovým 
oslavám Dne Země kampaní. V průběhu měsíce března 
proběhla ve spolupráci s obecně prospěšnou společností 
Úhlava fotografická soutěž pro děti a mládež na téma Zvířata 
a zvířátka kolem nás. Do soutěže bylo zasláno 128 fotografií, 
fotografie byly kvalitní, krásné a velmi milé. Jsme moc rádi, že 
se děti zastaví a tím pádem i zamyslí nad tím, co fotí, na co se 
dívají, jaké živé tvory mají kolem sebe. Fotografie byly 
rozděleny podle věku autorů do 3 kategorií, zde jsou vítězové 
dle jednotlivých kategorií a vítěz hlasování veřejnosti na webu: 

KATEGORIE 6 – 11 LET
1. Tomáš Jánský, ZŠ Čapkova, 10 let – Kráva
2. Andrea Hnojská, ZŠ Čapkova, 10 let – Žába zelená
3. Vojtěch Klimeš, ZŠ Tolstého, 11 let – Motýlí květ

KATEGORIE 12 – 15 LET
1. Zuzana Brůhová, Gymnázium Klatovy, 15 let – Sraz 

         na plotě ve dvě
2. Pavlína Doležalová, 14 let – Bruslařka obecná
3. Marek Šůs, ZŠ Plánická, 15 let – Motýlí siesta

KATEGORIE 16 – 21 LET
1. Tereza Vystrčilová, VOŠ Klatovy, 20 let - Vážka
2. Daniela Rubášová, Gymnázium Klatovy, 17 let - Slunění
3. Lukáš Strych, Gymnázium Klatovy, 17 let - Moucha

HLASOVÁNÍ NA WEBU
Vojtěch Klimeš, ZŠ Tolstého, 11 let – Motýlí květ  

Výstavu vítězných fotografií si můžete prohlédnout ve 
vestibulu klatovské radnice. 

Další akcí v rámci kampaně ke Dni Země bylo zábavně 
edukativní dopoledne pro žáky klatovských základních škol 

Kampaň Zdravého města ke Dni Země

pořádáné ve spolupráci se Střední školou zemědělskou 
a potravinářskou v Klatovech, obecně prospěšnou společností 
Úhlava, DDM Klatovy, Klatovskými dobrovolníky a laskavého 
přispění MVDr. Hlaváče a p. Šeflové z psího útulku 
v Klatovech. Pro děti byla v sále školy připravena přednáška 
MVDr. Hlaváče a p. Šeflové o zvířátkách a správném chování 
se k nim jak doma, tak ve městě nebo ve volné přírodě. Děti 
měly tolik dotazů a postřehů, že až příslib návštěvy u hadů 
zklidnil les jejich zvednutých rukou. Ví ale, že své dotazy 
mohou předat svým paním učitelkám nebo přímo na e-mail 
glavickova@mukt.cz Zdravému městu a my je postoupíme dál, 
pan MVDr. Hlaváč přislíbil odpovědět na všechny zaslané 
dotazy. Na děti však již čekaly další aktivity – prohlídka 
exotických zvířat i zvířat domácích a u nás běžně žijících či 
chovaných v našich domácnostech nebo na farmách, dále také 
ekologicky a zároveň zábavně a hravě zaměřená stanoviště, 
která pro děti připravila Úhlava o.p.s. a DDM Klatovy. 
Průvodcem každé skupině dětí byli Klatovští dobrovolníci 
a zároveň žáci SŠZP Klatovy. 

Žáci klatovských základních a mateřských škol 
navštěvovali Střední školu zemědělskou a potravinářskou 
v Klatovech také v průběhu týdne, aby si prohlédli jak zvířata, 
tak ekologickou zahradu s meteostanicí a sad za doprovodu 
pracovníků a žáků školy.

Na sobotu 24. 5. 2014 je připraveno s Klatovskými 
dobrovolníky vedenými Mgr. Janou Toušovou čištění 
Drnového potoka, odpoledne pro účastníky opékání vuřtů.

Je jaro a možná že díky probouzející se přírodě si více 
všímáme toho, jak je naše planeta krásná, co příroda kolem nás 
dokáže a co nám všechno poskytuje. Měli bychom si ale 
uvědomit, že to není samozřejmé. Měli bychom respektovat vše 
živé i neživé kolem nás a neubližovat a neničit. Každý sám za 
sebe se musí rozhodnout. Každý u sebe musí začít a pomoci 
naši planetu chránit a zachovat si tím místo pro život. 

Za Zdravé město Klatovy děkujeme všem, kteří se zapojili 
do celosvětové kampaně ke Dni Země, těm kteří se podíleli se 
Zdravým městem Klatovy na kampani v našem městě a všem 
těm, kteří chrání životní prostředí.

Ing. Gabriela Lavičková
koordinátor projektu Zdravé město

Šumava umírající? Ne. Romantická.

Ke 130. výročí narození všestranného umělce Josefa Váchala pořádá Občanské

sdružení Šumavské cesty ve spolupráci s Plzeňským krajem putovní výstavu 

fotografií Šumavy. K vidění budou fotografie profesionálních i šikovných 

amatérských fotografů.

Výstava bude umístěna ve vstupních prostorech klatovské radnice 

na nám. Míru v termínu 2. - 27. června 2014.
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Město Klatovy vypsalo dne 20. 3. 2014 další, v pořadí již 
XLII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Půjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak 
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov 
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov ze dne 15. 11. 2011. 

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a na-
chází se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územ-
ního 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. 

Uzávěrka podání žádostí XLII. kola je do 13. 6. 2014. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v termínu 
do 7. 7. 2014.

V roce 2013 byla vypsána tři kola. Osmi žadatelům bylo 
zapůjčeno celkem 2.491.199 Kč. V letošním roce již proběhlo 
jedno kolo, ve kterém bylo zapůjčeno třem žadatelům celkem 
495.000 Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

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

– 
– 

Název/účel 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 elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2014 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2014 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Informace o probíhajících investičních akcích
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne 25. 3. 2014 

zahájilo Město Klatovy rekonstrukci další části centrálních 
teplovodních rozvodů. V termínu od 1. 4. – 31. 8. 2014 realizuje 
akci: Stavební úpravy technologie SCZT Podhůrčí, Klatovy – 
I. etapa. Jedná se prostor Prusíkovy ulice. 

Předmětem stavby je výměna stávajícího potrubí SCZT ze 
sedmdesátých let minulého století, úprava stávající předávací 
stanice SCZT (VS2) a zbudování kompaktních předávacích stanic 
v jednotlivých napojovaných objektech. Rekonstruované rozvody 
SCZT budou částečně uloženy ve stávajících topných kanálech 
a v nových trasách. Kompaktní předávací stanice budou umístěny 
do technických podlaží jednotlivých napojovaných objektů 
čp. 498, 499, 500, 501, 490, 494, 484, 486, 488/III. Akce proběhne 
ve spolupráci s majiteli bytů v předmětných domech. Cílem 
projektu je modernizace zastaralého systému a zvýšení komfortu 
dodávaného tepla.

Stavbu finančně podporuje Evropská unie 
prostřednictvím Operačního programu životní 
prostředí částkou odpovídající 60% celkových 
způsobilých výdajů. 

Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulurní cent. 
Město Klatovy podalo v říjnu 2012 k uvedenému projektu 

žádost o dotaci z 23. Výzvy Regionálního operačního programu 
ROP NUTS II Jihozápad, oblasti podpory 3.1.C – rozvoj infra-
struktury cestovního ruchu. Přestože byl původně rozhodnutí 
Regionální rady projekt zařazen do zásobníku, z důvodu nevyčer-

pané alokace mu bylo v dubnu 2013 schváleno spolufinancování. 
Na základě této skutečnosti rozhodlo v červnu 2013 Zastupi-

telstvo města Klatov o realizaci akce v období 12/2013 – 09/2014. 
Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána v září 2013 

a poskytovatel dotace podpoří projekt částkou odpovídající 85% 
celkových způsobilých výdajů.

Hlavním cílem projektu je komplexní rekonstrukce a moder-
nizace kulturní vybavenosti pro cestovní ruch v podobě areálu 
klatovského letního kina a zvýšení úrovně poskytovaných služeb 
v oblasti cestovního ruchu tím, že prostor mj. zajistí návštěvníkům 
města Klatov unikátní zázemí pro kulturní vyžití v podobě 
sledování kulturních programů pod širým nebem. V konečném 
důsledku tak přispěje ke zvýšení návštěvnosti Klatovska.

V rámci stavebních úprav dojde k rekonstrukci stávajícího 
objektu zázemí kina a provozních místností, obnoveny budou 
přístupové cesty a schodiště, dojde k výměně sedadel a k rekon-
strukci promítacího plátna. Část hlediště bude zastřešena. 
Zajímavostí bude zpřístupnění kulturní památky - historické 
okrouhlé bašty, která je nedílnou součástí městského opevnění 
a nachází se v areálu letního kina.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města 

O P Ž P

Vážení čtenáři, v letošním roce již po čtvrté zahajujeme anketu o nejlepší provozovnu roku v našem městě. Hlasovat můžete 
v kategoriích restaurace a občerstvení, dále služby a konečně nejlepší obchod. Hlasovací lístky můžete odevzdávat do urny v našem 
informačním středisku na náměstí Míru. Hlasovat lze taky na webových stránkách města. Tři nejlepší v každé kategorii budou oceněni 
po Novém roce na klatovské radnici. Pět vylosovaných respondentů obdrží odměnu.



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK VI. ČERVEN 2014 ZDARMAwww.klatovy.cz

informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

Macháčkové takového vyzna-
menání dostalo. Není oce-
něním za práci ryze osobní, 
ale především za práci, kterou 
skromně vykonává ve pro-
spěch budoucnosti mladé 
generace. 

Rekonstrukce osvětlení 
neomezí parkování

V letních měsících dojde 
na náměstí k výměně stá-
vajících sloupů veřejného 
osvětlení. Je nezbytné k ní 
přikročit vzhledem k jejich 
špatnému technickému stavu. 
Celkem bude osazeno 16 
sloupů, jejichž reflektory rov-
noměrně osvítí nejen plochu 
náměstí, ale i vybrané památ-
kové objekty. Součástí sloupů 
bude též systém ozvučení. 
Zemní práce a osazení nových 
sloupů proběhnou od 15. 7. 
2014 do 12. 9. 2014. S ohle-
dem na provozovny přímo na 
náměstí, či v jeho bezpro-
středním okolí, stanovila rada 
města ve výběrovém řízení 
podmínku zachování parko-
vání po dobu rekonstrukce. 
Aby ji bylo možné splnit, 
bude pro parkování dočasně 
využíván i prostor v horní 
části náměstí. Prodej zahrád-
kářských výpěstků, ovoce 
a zeleniny se přesune každé 
pondělí a pátek k hlavnímu 
vchodu do kulturního domu. 
Spolu s pravidelnými ponděl-
ními trhy se navrátí zpět po 
skončení prací. Slavnostní 
rozsvícení nového osvětlení, 
na jehož návrhu intenzivně 
pracovala městská architektka 
Ing. Eva Brandová, se usku-
teční 28. září. 

Mistrovství světa v Kla-
tovech

Počátkem prázdnin opět 
zavítají do našeho města 
účastníci akcí, které se těší 
značnému zájmu diváku. 
Národní výstava psích plemen 
a „Cena Klatov“ v šachu je 
tradičně následována o pou-
ťových dnech Mezinárodním 
folklórním festivalem. Letoš-
ní nabídka se však stává ještě 
zajímavější. Od 28. června do 
6. července budou Klatovy 
spolu s Plzní pořadatelským 
městem Mistrovství světa 
v basketbalu žen do sedmnácti 
let. A právě klatovská palu-
bovka se stane tou domácí pro 
utkání českých reprezentantek 
(loňské stříbrné medailistky 
z evropského šampionátu) 
v základní skupině a také 
v případě jejich postupu do 
osmifinále. Věřím, že společ-
ně dokážeme Češky podpořit 
a vytvořit jim skutečně 
domácí prostředí.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované,

zejména studentům klatov-
ského gymnázia určitě není 
potřeba představovat paní 
Ivanu Macháčkovou. Stov-
kám z nich vštěpovala lásku 
k francouzskému jazyku 
a Francii samotné. Po pádu 
uměle vytvořených hranic se 
s nadšením pustila do bu-
dování partnerských vztahů 
mezi Klatovy a malebným 
městem Poligny. Jako zkušená 
pedagožka dobře věděla, že 
pro zvýšení jazykových zna-
lostí žáků jsou naprosto stě-
žejní pobyty v cizojazyčném 
prostředí. Především tento 
moment oceňovaly bývalé 
studentky, které se zúčastnily 
v pondělí 21. května mimo-
řádně slavnostních chvil, kdy 
paní Ivana Macháčková pře-
vzala z rukou francouzského 
velvyslance řád Akade-
mických palem. Jean Piere 
Asvazadourian vyzdvihl její 
celoživotní práci na poli 
vzdělávání a osobní přínos 
k porozumění mezi našimi 
národy.

Velmi mne těší, že se paní 

Jednání Rady města

Úterý 17. 6. 2014

Úterý 24. 6. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  1. 7. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Ocenění, rekonstrukce, pozvánka…Ocenění, rekonstrukce, pozvánka…

Ocenění paní Ivany Macháčkové foto: Jiří Strašek

100 let od atentátu, který 
změnil svět
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Dne 28. června 1914 zavraždil v Sarajevu bosenský anarchista, 
jednající ve spolupráci s podzemní srbskou organizací Černá ruka, 
následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku, 
v té době těhotnou hraběnku Žofii Chotkovou. František Ferdi-
nand jako vrchní inspektor branné moci byl do Sarajeva pozván 
zúčastnit se manévrů a přehlídky císařského vojska. Ve voze seděl 
s manželským párem také hrabě František Harrach. Harrachův 
otevřený vůz, řízený Leopoldem Loykou měl (podle pozdějšího 
vyprávění v Brně žijícího Loyky) potíže s couváním. Když Loyka 
při změně trasy zjistil, že zabočil do nesprávné ulice, chtěl 
vycouvat. Právě tím nevědomky poskytl čas atentátníkovi, aby 

obě vraždy uskutečnil.
Černá ruka se již tři roky předtím neúspěšně pokusila o atentát 

na císaře Františka Josefa. Motivem k vraždě Ferdinanda byly 
zřejmě mimo jiné obavy z Ferdinandových plánů. Ten se zabýval 
myšlenkou reorganizace dualistické monarchie tak, aby význam-
nější roli v ní hrálo České království potažmo slovanské národy, 
což se vůbec nehodilo nacionalistickým kruhům v Srbsku.

Mnohé další detaily se dozvěděli posluchači z přednášky, 
kterou v květnu přednesl na plzeňské právnické fakultě pan 
Ramiro Villapadierna, ředitel Instituto Cervantes (španělský 
kulturní institut v ČR). Přednášející zmínil situaci jako „Loykův 
efekt“ v narážce na „efekt motýlích křídel“. Náhodné faktory 
tehdy svedly všechny protagonisty v jeden čas na jedno místo. 
Atentát měl být proveden jinde a v jinou hodinu, granát tam však 
zasáhl jiné účastníky Ferdinandova doprovodu, takže se Ferdinand 
rozhodl změnit program a s manželkou odjel navštívit zraněné do 
nemocnice. Na změněné trase, v místě, kde Loyka začal couvat, se 
v tu chvíli pohyboval atentátník, uprchnuvší předtím z místa 
granátového výbuchu. V tomto smyslu náhodná kulka přivodila 
naprostý zvrat v poměrech a uspořádání Evropy.

Česky přednesená úvaha pana Villapadierny, která ukázala také 
styčné body španělské a české historie počátku 20. století, zahájila 
více než dvoutýdenní festival španělské kultury „Mediterranea“ 
s mezinárodní účastí. Festival zahrnující také film, divadlo, tanec, 
středomořské trhy a kuchyni ukázkově a již po několikáté 
zorganizovalo klatovské Centrum španělské kultury a vzdělávání 
v čele s paní Mgr. Martinou Košanovou.

Okres Klatovy byl v rámci České republiky v dubnu 2014 na 
2. místě ve snížení nezaměstnanosti o 13,1 % proti předchozímu 
měsíci. Na všech 3 kontaktních pracovištích (Klatovy, Horažďovi-
ce, Sušice) byla ukončena evidence u 864 uchazečů o zaměstnání 
(vloni 642). Většina uchazečů našla práci, někteří odešli do 
důchodu, na studia apod.

Podíl nezaměstnanosti je v okresu Klatovy celkem 6,1 %, Pl-
zeňský kraj má 5,9 %, v ČR je to 7,9%. Region Klatovy (vč. např. 
Švihova a okolí) eviduje k 30. 4. 2014 celkem 1352 uchazečů o za-
městnání, nezaměstnanost je 5,04%. V samotném městě Klatovy 
je 745 uchazečů o práci a podíl nezaměstnanosti 4,93%. 

(Údaje poskytla PhDr. D. Miškovičová, ředitelka ÚP Klatovy).

Klatovští dobrovolníci opět čistili břehy Drnového potoka. 
Tentokrát, po dohodě s Povodím Vltavy, jsme postupovali z parku 
směrem za Luby. Technické služby města Klatovy poskytly 
vybavení, duší akce byla opět paní Mgr. Jana Toušová, vedoucí 
vychovatelka internátu SZTŠ. Vyčištění se podařilo dokončit před 
tím, než začaly několikadenní deště. Odpadků jsme našli méně než 
v roce předchozím. Optimista ve mně říká, že lidé více dbají na 
čistotu, pesimista našeptává, že to je proto, že břehy jsou špatně 
přístupné.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

100 let od atentátu, který změnil svět100 let od atentátu, který změnil svět

Klatovské tanečnice obsadily 3. místo v mezinárodní soutěži Mediterranea v Plzni

Ramiro Villapadierna při přednášceRamiro Villapadierna při přednášce

Úřad práce v Klatovech má potěšující číslaÚřad práce v Klatovech má potěšující čísla Dobrovolníci na Drňáku potřetíDobrovolníci na Drňáku potřetí
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

dovolte mi, abych v násle-
dujícím, (řekněme fiktivním), 
rozhovoru odpověděl na sku-
tečné otázky, které jsem v po-
sledních týdnech dostal od 
občanů našeho města. Přestože 
jsem na každou z nich již od-
pověděl konkrétnímu tazateli, 
rád bych je sdílel i s Vámi.

1. V poslední době je opět 
aktuální otázka vývoje sdí-
lených daní. Jak si v této věci 

vede město Klatovy v roce 2014?

Ke konci dubna jsme inkasovali celkem 86,7 mil. Kč, oproti 
minulému roku je to o 0,7 mil. Kč více. Jsme rádi za každou 
korunu, kterou do rozpočtu města formou sdílených daní 
získáme. V prvé řadě to znamená navýšení našich zdrojů, 
v druhé řadě je to důkaz, že český stát vybírá na daních více než 
před rokem, což je jeden z nepřímých signálů, že se ekonomice 
začíná dařit lépe.

2. Tiskem proběhla informace, že město Klatovy 
„vydělalo“ na novém rozpočtovém určení daní 32 mil. Kč - 
o tolik je prý jeho příjem ze sdílených daní a dalších 
transferů v roce 2013 vyšší oproti roku 2012. Je tomu tak?

Město Klatovy, ostatně jako velká většina měst a obcí 
v České republice, skutečně na novém rozpočtovém určení 
daní, přijatém ještě vládou Petra Nečase, vydělalo, chceme-li 
použít toto slovo. Jen to číslo, které je uvedeno v otázce, je 
poněkud nižší. Počítejte se mnou:

Ve formě sdílených daní jsme v roce 2013 obdrželi 210,1 
mil. Kč, v roce 2012 to bylo 183,1 mil. Kč, rozdíl činí 27 mil. 
Kč. V roce 2013 jsme však již nedostali tzv. příspěvek na 
školství, ani finanční prostředky na tzv. dojíždějící žáky - obě 
tyto položky byly zahrnuty do propočtu navýšení sdílených 
daní. Ta první představovala v roce 2012 necelé 4 mil. Kč, 
ta druhá malinko přes 1 mil. Kč. Musíme je tedy odečíst od 
oněch 27 mil Kč. Znamená to, že jsme si meziročně polepšili 
o 22 mil. Kč.

Všechny prostředky, které máme k dispozici, se snažíme ro-
zumně využít ve prospěch města a jeho občanů. Každé jednání 
zastupitelstva rozhoduje o nějakém konkrétním investičním 
projektu či o opravách komunikací a infrastruktury města.

Vývoj vztahu město – stát ilustruje následující tabulka:

Rozhovor nejen o financích města
3. Co Vám v poslední době udělalo v Klatovech největší 

radost?
Těch věcí bylo více a ty podstatné byly osobní, rodinné. 

Nicméně mám-li odpovědět „za město“ a mohu-li se nyní 
vyhnout otázkám finančním (kde mě těší, že máme úspěch při 
získávání dotací na nové projekty), pak mně největší radost za 
poslední měsíc udělal koncert dechového orchestru mladých 
klatovské lidové školy umění. Pod taktovkou pana Františka 
Kubaně (a za výpomoci pana Jaroslava Pletichy) vystoupil 
orchestr v kulturním domě s programem Kufr plný melodií 
a pro nás, diváky, to byl opravdový zážitek. Profesionální 
výkon, skvělá muzika, radost a nadšení, široký repertoár. 
O tom, že v Klatovech máme skvělé muzikanty, vím. Netušil 
jsem však, že tento orchestr je až tak dobrý. Poděkování patří 
nejen panu Kubaňovi, ale celé lidové škole umění.

Přeji Vám hezké léto.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Finanční vztah města Klatovy ke státnímu rozpočtu v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)

Skutečnost
2009

Skutečnost
2010

Skutečnost
2011

Skutečnost
2012

Skutečnost
2013

Sdílené daně 178 125,12 186 455,00 182 433,60 183 124,00 210 077,80

Příspěvek na výkon státní správy 36 848,80 36 993,40 30 546,70 29 945,30 29 723,50

Příspěvek na školství 4 046,09 3 984,44 3 895,48 3 986,90 0,00

Dotace - dojíždějící žáci

 

895,95 930,05 902,42 1 017,41 0,00

Celkem 219 915,96 228 362,89 217 778,20 218 073,61 239 801,30

Diference 2013 - 2012 "sdílené daně" 26 953,80

Diference 2013 - 2012 
"celkem"

21727,69

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, 

Katastrální pracoviště Klatovy 

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická 
ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru 
nemovitostí.

Při této obnově byla analogová (papírová) mapa 
převedena do digitální formy s využitím všech stávajících 
podkladů a elaborátů, bez nového měření v terénu. Při 
obnově byly rovněž do nové mapy doplněny všechny parcely 
dřívějších evidencí (Pozemkový katastr, apod.). V některých 
případech také došlo k přečíslování parcel, u všech parcel 
pak byla přesnější metodou nově určena nebo zkontrolována 
evidovaná výměra.

Vlastníci nemovitostí v k.ú. Klatovy se mohou s novým 
operátem, jehož platnost bude vyhlášena v druhé polovině 
měsíce července 2014, seznámit při jeho vyložení na: 

Katastrálním pracovišti Klatovy, Kolárova 528, Klatovy 
(budova bývalého PVT), kancelář č.505, páté patro, a to ve 
dnech 16. 6. 2014 až 20. 6. 2014.

Nový katastrální operát bude za přítomnosti pracovníků 
katastrálního úřadu vyložen takto:

PO a ST:   8.00 – 17.00
ÚT a ČT:  8.00 – 14.30
PÁ:   8.00 – 13.00

Upozorňujeme, že dnem vyhlášení platnosti obnoveného 
katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává 
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát.

Ing. Zdeněk Kalčík
ředitel KP Klatovy

oznamuje, že dokončilo obnovu katastrálního 

operátu v katastrálním území Klatovy.
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Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici 5. května – jedná se o úsek mezi 
okružní křižovatkou „U Parku“ a ulicí Za Tratí. Dojde k rekonstrukci 
plynovodu umístěného v chodníku vpravo ve směru na Luby, rekonstrukci 
vodovodu umístěného v chodníku vlevo, prodloužení kanalizačního řadu 
z ulice U Zastávky do ul. 5. května, celoplošná oprava povrchu chodníků 
i vozovky. 
Termíny provedení-plynovod, vodovod a kanalizace včetně povrchu 
chodníků od 22. 4. do 20. 6. 2014, vozovka od 23. 6. do 7. 7. 2014.
Po skončené uzavírce jsou práce prováděny za provozu při částečném 
omezení dopravy.

Oprava povrchu železničního přejezdu v Lubech – investor Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň.
Bude provedena kompletní výměna železničního svršku a obnova povrchu 
komunikace v místě přejezdu na komunikaci mezi Luby a Soběticemi.
Termín provedení: od 11. 6. 2014 od 8.00 hodin do 12. 6. 2014 do 19.00 
hodin.
Nepřetržitá uzavírka MK Luby a Sobětice. Objízdná trasa bude 
vyznačena po silnicích 1. třídy-viz situace.

Rekonstrukce Purkyňovy ulice v Klatovech – rekonstrukce vozovky 
včetně odvodnění formou „obytné zóny“ s povrchem z asfaltového betonu, 
nové veřejné osvětlení, vybudování několika parkovacích míst v úseku od 
Koperníkovy po Koldinovu ulici.
Termín provedení od 2. 5. do 30. 6. 2014.
Rekonstrukce je prováděna za úplné uzavírky provozu. V určitých 
fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem a ke 
garážím. V předstihu došlo k rekonstrukci vodovodního řadu. 

Sobětice-propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice-Lažánky – 
výstavba propojovací komunikace včetně odvodnění, veřejného osvětlení, 
chodníku pro pěší, cyklostezky, splaškové a dešťové kanalizace 
a vodovodu. 
Termín provedení od 14. 4. do 31. 7. 2014.
V době od 19. 5. do 20. 6. 2014 dojde z důvodu provedení napojení 
stávající komunikace na nově budovanou k úplné uzavírce silnice mezi 
obcemi Sobětice a Lažánky (silnice vedoucí přes statek).

Oprava povrchu vozovek a chodníků v sídlišti U Retexu – oprava 
povrchů vozovek a chodníků z asfaltového betonu, chodníčků ke vchodům 
ze zámkové dlažby.
Zároveň dojde k rekonstrukci plynovodu – od 26. 5. 2014.
Vlastní oprava komunikací v termínu od 19. 5. do 27. 6. 2014.
Práce se provedou po etapách za částečného omezení provozu, 
v některých fázích si opravy vyžádají úplnou uzavírku.

Oprava povrchu chodníku v části Karafiátové ulice – oprava povrchu 
chodníku s povrchem z asfaltového betonu v úseku od Mánesovy ulice 
vpravo.
V předstihu dojde k rekonstrukci plynovodu a sloupů veřejného osvětlení 
v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2014.
Vlastní oprava povrchu chodníku v termínu od 19. 5. do 13. 6. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku v části Dukelské ulice – oprava povrchu 
chodníku s povrchem ze zámkové dlažby v úseku mezi Masarykovou 
a Koldinovou vpravo.
Termín provedení od 19. 5. do 6. 6. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku k bytovému domu čp. 457 – oprava povrchu 
přístupového chodníku k domu s povrchem z asfaltového betonu v sídlišti 
„Pod Nemocnicí“ (podél Dukelské ulice).
Termín provedení od 19. 5. do 6. 6. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, přístup ke vchodu 
bude zabezpečen.

Oprava povrchu komunikace k čp. 102-105 v sídlišti Rozvoj – investor 
akce Technické služby města Klatov - oprava povrchu vozovky 
z asfaltového betonu, oprava povrchu přístupových chodníčků k domům ze 
zámkové dlažby, výměna veřejného osvětlení.
Termín provedení: od  9. 6. do 29. 6. 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu. Přístup ke 
vchodům bude zabezpečen.

Oprava povrchu části chodníku Domažlické ulice – oprava povrchu části 
chodníku ze zámkové dlažby v úseku mezi Plzeňskou a Nádražní ulicí 
vpravo včetně opravy povrchu lávky přes Drnový potok.
Termín provedení od 9. 6. do 4. 7. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, příjezd do 
vnitrobloku hlavní pošty bude zabezpečen.

Oprava povrchu komunikace „Za Ovčínem“ v obci Sobětice – oprava 
povrchu místní komunikace z asfaltového betonu včetně odvedení 
dešťových vod kombinací kanalizačního potrubí a betonových žlabů.
Termín provedení od 2. 6. do 4. 7. 2014.
Práce se provedou po etapách za částečného omezení provozu na 
komunikaci, v určitých dobách dojde k úplnému uzavření provozu, 
přístup k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na 
komunikacích. 
Dále budou prováděny práce na pokládce optických kabelů 
provozovateli sítí, které zásadně neomezí provoz na komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Komunikace v měsíci červnu 2014
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

foto: Rudolf LangSídliště Rozvoj - přístupová komunikace.

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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Školní rok 2013/2014 bude ukončen v pátek dne 27. června 
2014. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 
do neděle 31. srpna 2014.

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. 2014    Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 
1. 8. – 30. 8. 2014    ZŠ Klatovy, Plánická 194 

pracoviště Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 (provoz 
7.00 – 16.00):

30. 6. – 1. 8. 2014
- MŠ Podhůrecká pro děti z MŠ Máchova, MŠ Karafiát a MŠ Kal
- MŠ Studentská pro děti z MŠ Národ. mučedníků, MŠ Luby 

a MŠ Sobětice   
- MŠ Koldinova  pro děti z MŠ U Pošty

 4. 8. - 29. 8. 2014 
- MŠ Máchova pro děti z MŠ Podhůrecká a MŠ Kal 
- MŠ Luby pro děti z MŠ Karafiát aMŠ Sobětice
- MŠ Nár. mučed. pro děti z MŠ Studentská, MŠ Koldinova 

a MŠ U Pošty

V případě zájmu o umístění dětí a žáků do MŠ a školních 
družin je možné již nyní na jednotlivých školách vyplnit při-
hlášku a zaplatit příslušné poplatky za stravování a školné.
V případě naléhavé potřeby je možné se přihlásit i během 
prázdnin v těch zařízeních, která mají provoz.

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 OŠKCR MěÚ Klatovy

Provoz mateřských škol a školních 

družin při ZŠ zřizovaných městem 

Klatovy v době hlavních prázdnin

Město Klatovy bude v letních měsících realizovat výměnu 
stávajících sloupů veřejného osvětlení ve špatném technickém 
stavu za nové, s moderními výkonnými reflektory, umož-
ňujícími stmívání, osvětlení vybraných památkových objektů 
a náladové osvětlení RGB reflektory. Zároveň budou sloupy 
integrovat nové reproduktory.

Celkem bude na nové pozice osazeno 16 ks atypických 
sloupů, z toho 9 sloupů s výškou 10 m a 7 sloupů bude mít 
výšku 7 m. 

Realizace zemních prací a osazení sloupů proběhne 
od 15. 7. 2014 do 12. 9. 2014. 

Po osazení nových sloupů bude v druhé polovině září 
provedeno nové vodorovné značení pro parkování v prostoru 
náměstí. Počet parkovacích míst bude zachován.

Stavební práce proběhnou za provozu parkoviště, pro 
parkování bude dočasně využit prostor v horní části náměstí, 
využívaný dnes jako tržiště. 

Slavnostní spuštění nového osvětlení a ozvučení pro-
běhne 28. září 2014.

Pravidelné pondělní městské trhy na náměstí budou po 
dobu rekonstrukce bez náhrady zrušeny.

Pro prodej zahrádkářských výpěstků, ovoce a zeleniny 
bude každé pondělí a pátek vyčleněn prostor v části 
parkoviště u hlavního vchodu do kulturního domu.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města 

Nové osvětlení a ozvučení Náměstí Míru

Sobota 14. 6. 2014 - Erbenovo náměstí Klatovy
900-1000 Slavnostní nástup a předání praporu Starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem

1000-1200 Prohlídka parních stříkaček a statické ukázky hasičské techniky

1230-1300 1. disciplína- roztápění parních stříkaček na čas

1300-1330 Ukázka nejmenších hasičů z SDH Kydliny a mladých hasičů z SDH Klatovy

1330-1430 2. disciplína- stříkání na cíl

1430-1530 Ukázka JSDH Klatovy- vyproštění osoby z havarovaného osobního automobilu

1530-1630 3. disciplína- Plnění sudu jedním proudem v časovém limitu

1630-1700 Ukázka SDH Blovice- historický hasičský automobil Škoda

1700-1800 4. disciplína- Stříkání na čas do nástřikového terče (10l)

1800-1830 Vyhlášení výsledků

2000-000 Taneční zábava ve stanu - Kapela ,,Ukradený vjeci“

(na prostranství u ZŠ Čapkova ulice)

3. celorepublikový sraz a soutěž parních  

stříkaček Klatovy 2014 a oslavy 

140. výročí  založení sboru dobrovolných 

hasičů v Klatovech
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Město Klatovy vypsalo dne 20. 3. 2014 další, v pořadí již 
XLII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Půjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak 
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov 
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov ze dne 15. 11. 2011. 

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a na-
chází se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územ-
ního 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. 

Uzávěrka podání žádostí XLII. kola je do 13. 6. 2014. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v termínu 
do 7. 7. 2014.

V roce 2013 byla vypsána tři kola. Osmi žadatelům bylo 
zapůjčeno celkem 2.491.199 Kč. V letošním roce již proběhlo 
jedno kolo, ve kterém bylo zapůjčeno třem žadatelům celkem 
495.000 Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

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

– 
– 

Název/účel 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 elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2014 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2014 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Vážení čtenáři, v letošním roce již po čtvrté zahajujeme 
anketu o nejlepší provozovnu roku v našem městě. Hlasovat mů-
žete v kategoriích restaurace a občerstvení, dále služby a konečně 
nejlepší obchod. Hlasovací lístky můžete odevzdávat do urny 
v našem informačním středisku na náměstí Míru. Hlasovat lze 
taky na webových stránkách města. Tři nejlepší v každé kategorii 
budou oceněni po Novém roce na klatovské radnici. Pět 
vylosovaných respondentů obdrží odměnu.

Město Klatovy zve širokou veřejnost:Město Klatovy zve širokou veřejnost:
14. června 2014 od 17.00 hod. na vernisáž výstavy Společné 

cesty 2 - pořádá město Klatovy ve spolupráci s Galérií 
Klatovy/Klenová, členy Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 
a výtvarníky skupiny KT-ART (výstava potrvá do 20. července)

18. června 2014 na tématickou poznávací vycházku 
„Historie a současnost městských parků v Klatovech“ - sraz 
účastníků ve 13.30 hod. v sadech dr. K. Hostaše. Odborný výklad 
podá ředitel TS města Klatov p. Peter Pošefka

18. června 2014 od 18.00 hod. do jezuitského kostela na 
koncert Vivaldi in Bohemia v podání souboru Ensemble Inégal 
pod vedením Adama Viktory

26. června 2014 od 9.00 hod. na akci Den na jedné lodi – 
„Představení světa handicapovaných“ - náměstí Míru 
v Klatovech

Podrobný program najdete na .

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

www.klatovynet.cz
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disciplíně požárního sportu. 
Nejlepší čas znamenal nejen 
vysoké bodové hodnocení, ale 
především jim zajistil mistrov-
ský titul pro rok 2014.

Vítězství „Dehtína“ je his-
torickým úspěchem, protože až 
dosud se žádnému družstvu 
mužů z našeho okresu na mis-
trovství republiky probojovat 
nepodařilo. Uznání zaslouží 
hasiči sportovci. Spolu s nimi 
i další členové SDH Dehtín, 
dlouhodobě vedení panem 
Vladimírem Kučerou, kteří je 
trvale podporují a vytváří jim 
zázemí pro kvalitní výkony.   

Propagace města

Mnozí z nás, kdo jsme měli 
možnost zúčastnit se příprav 
MS žen do 17-ti let, jsme byli 
plni obav, zda je vše možné 
v rekordně krátké době úspěšně 
zvládnout. Místo obvyklého 
roku příprav měli pořadatelé 
totiž k dispozici pouhé dva 
měsíce. Výsledek však určitě 
předčil očekávání. Průběh 
klatovské části mistrovství 
s velkým uznáním hodnotil 

i vrcholný představitel basket-
balové federace FIBA a světem 
respektovaný bývalý rozhodčí 
p. Lubomír Kotleba.

Konečný dojem vytvořil 
jen organizační tým složený 
především ze studentů a členů 
místního basketbalového od-
dílu, ale také báječná divácká 
atmosféra na zimním stadionu. 
Dokonale ji vystihla slova re-
prezentačního trenéra Richarda 
Fouska: „Je mi líto, že opouš-
tíme Klatovy, kde jsme zažili 
fantastické prostředí. Diváci 
v hale byli úžasní“. Svoji 
nezanedbatelnou roli sehrála 
též vysoká úroveň služeb, jichž 
se týmům a návštěvníkům 
našeho města dostalo.

Chtěl bych proto poděkovat 
vám všem, divákům, za vytvo-
ření skutečně domácího pro-
středí pro české reprezentantky. 
Velké uznání zaslouží i všichni 
„neviditelní“ v zákulisí a míst-
ní ubytovatelé. Udělali jste pro 
propagaci Klatov, i svoji vlast-
ní, velký kus práce.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Požární sport

Nevídaného výsledku do-
sáhli dehtínští dobrovolní 
hasiči. Vítězství v okresním 
a krajském kole jim zaručilo 
účast na Mistrovství ČR 
v Českých Budějovicích.  

O posledním červnovém ví-
kendu zde poměřili síly s hasiči 
reprezentujícími ostatní kraje 

České republiky. Po sobotním 
běhu na 100 m s překážkami 
a štafetě na 4x100 m jim patřila 
čtvrtá příčka. Nádherný výkon 
pak předvedli v neděli při 
požárním útoku, královské 

Jednání Rady města

Úterý 19. 8. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  9. 9. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

MS žen U17 na klatovském zimním stadiónuMS žen U17 na klatovském zimním stadiónu foto: Rudolf LangDehtínští mistři ČRDehtínští mistři ČR foto: SDH Dehtín

Úspěch sportovní i organizační…
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a Zdravé město

strana 2

Úvěry a dotace na 
podporu aktivit občanů
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Klatovští sportovci na špičce

Mimořádného úspěchu dosáhli klatovští mladí sportovci.  Jako 
členové hokejbalových týmů ČR získali na mistrovství světa 
v Bratislavě stříbro (Lukáš Kaňák, U18) a bronz (Petr Ulrich, U16 
let). Nicholas Kaňák byl kapitánem vítězného předsoutěžního 
týmu U14). 

Klatovský učitel Ing. Tomáš Gőrner (TJ Atletika Klatovy) 
doběhl na 10 km trati na Olympijském dnu v Praze za účasti 
národní špičky devátý vynikajícím časem 35.36 min (vítěz byl 
současný mistr ČR Petr Pechek  časem 32.15 min)

Klatovské mažoretky  

vybojovaly zlaté a stříbrné medaile v Poděbradech na 
mistrovství ČR ve dnech 13. - 15. června 2014. Blahopřejeme!

Zdravé město 

Avon pochod se uskutečnil v Klatovech 7. 6. 2014 za pěkného 
počasí s bohatým programem na náměstí a na nádvoří jezuitské 
koleje. Zúčastnila se mj. MUDr. Mirka Skovajsová a herečka 
Veronika Freimanová. Jádrem programu byl odpolední pochod 
městem, kterého se zúčastnil podle odhadu přibližně dvojnásobný 
počet účastníků ve srovnání s loňským rokem. S městem 
spolupracovaly např. Klatovský okrašlovací spolek, Spolek 
Beseda, Střední zdravotnická škola, probíhaly workshopy zumby, 
tai-či, španělských tanců a dalích.

Další akcí bylo již tradiční setkání se světem hendikepovaných 
s názvem Na jedné lodi na klatovském náměstí 26. 6. 2014. 
Program trval od 9.00 do 16.00 hod a po celý den byl skutečně 
živý, zejména díky účasti dětí. Kromě spolků zdravotně 
postižených  se zúčastnily zejména základní školy, mateřské školy, 
ZUŠ, DDŠ Měcholupy, Charita, Diakonie, skupiny Marty Dance, 
Cik – Cak, Baby Modern a další.

Obě akce organizačně připravilo Zdravé město Klatovy.

Ubytovna v Zahradní ulici se otevře

Od září 2014 bude znovu obsazena ubytovna v Zahradní ulici 
v Klatovech. Po rekonstrukci bude obsahovat 36 buněk, a to 
3 buňky o velikosti 17 , 16 buněk o velikosti 37 , 4 buňky 
o velikosti 50 , 8 buněk o velikosti 71  a 5 buněk v suterénu 
o velikosti do 21 do 50 . Buňky mají kuchyňskou linku, sporák 
a vestavěné skříně. Ostatní vybavení si zajistí ubytovaný.

Doba ubytování bude omezena na 3 - 5 let, vstupy do budovy 
a částečně i vnitřní prostory budou monitorovány kamerami. Noč-
ní klid je od 22.00 do 06.00, návštěvy jsou povoleny v rozmezí od 
8.00 do 20.00 hodin. Od 19.00 do 04.00 bude na ubytovně vrátný. 
Bude-li ubytovaný v prodlení s placením nájmu více než jeden 
měsíc, má ubytovatel právo vypovědět smlouvu s okamžitou 
platností. Nevyklidí-li ubytovaný prostor do 15 dnů, je ubytovatel 
oprávněn buňku i bez přítomnosti ubytovaného otevřít, vyklidit ji, 
majetek sepsat a uskladnit na náklady ubytovaného.

Ubytovna tvoří střední stupeň bydlení mezi nejnižším stupněm 
bydlení (sociální ubytovnou MěÚSS, byty v Niederleho 
a Palackého ulici) a městským nájemným bydlením.

2 2m m
2 2m m

2m

standardním 

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Úspěchy Klatovanů a Zdravé město

Klatovští úspěšní hokejbalisté,
zleva: Nicholas Kaňák, Lukáš Kaňák, Petr Ulrich 
Klatovští úspěšní hokejbalisté,
zleva: Nicholas Kaňák, Lukáš Kaňák, Petr Ulrich 
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Vážení čtenáři,

je tu léto, přišel čas 
dovolených a prázdnin, těšíme 
se na příjemné a teplé počasí 
a na to, že si uděláme několik 
dnů či týdnů volna, abychom 
načerpali síly. 

Přesto mi dovolte, abych 
dnes zmínil ekonomická 
témata – úvěry a dotace na 
podporu aktivit občanů  -  obě 
se stala předmětem diskuse či 
nepřesné informace v minulých 
týdnech. 

1. Úvěry.

Město Klatovy postupně do konce roku 2010 načerpalo 
investiční úvěry v celkové hodnotě 216 mil. Kč. Ke konci 
letošního roku bude zůstatek těchto úvěrů 139,4 mil. Kč. 
Pracujeme tedy s investičním dluhem, který v posledních letech 
splácíme každoročně částkou 16-17 mil. Kč. Je dobré 
připomenout si, na co město ony úvěry čerpalo:

a) hypotéční úvěr ve výši 20.744 tis. Kč byl čerpán na finan-
cování rekonstrukce a výstavby bytového domu s 53 
bytovými jednotkami v Klatovech, Plánické ul. čp. 125/V. 

b) hypotéční úvěr ve výši 35.105 tis. Kč byl čerpán na dofi-
nancování výstavby bytového domu s 60 bytovými jed-
notkami v Klatovech, Plánické ul. čp. 793, 794 a 795/IV.

c) investiční úvěr ve výši 160.000 tis. Kč byl použit na 
dofinancování akce Čisté město (rekonstrukce vodovodu, 
kanalizace a související opravy komunikací)

Do konce roku 2010 se míra zadlužení města zvyšovala, od 
počátku roku 2011 se snižuje, to je nesporný fakt. A protože čas 
od času od úvěrech města píšou i jiní autoři a pomíjejí charakter 
úvěru i zdroje jejich splácení, rád bych ještě uvedl, že:

d) hypotéční úvěry jsou spláceny z výnosu nájemného, který 
město účtuje nájemcům bytů. Nájemné je jistou příjmovou 
položkou. Splácení těchto dvou hypoték tedy nezatěžuje 
běžné hospodaření města, není nutné ony splátky brát z tzv. 
rozpočtové rezervy

e) úvěr na Čisté město je splácen též z nájemného, a to to 
z nájemného, které městu platí ŠVAK, a.s., který na 
základě smlouvy provozuje vodovodní a kanalizační 
infrastrukturu. Nájemné je zajištěno smluvně, je kalkulační 
položkou ceny vodného a stočného. I když v Klatovech 
platíme jednu z nejnižších cen za vodné a stočné 
v republice, je nájemné dostatečné k tomu, aby vytvořilo 
zdroj k úhradě nejen splátek úvěru na Čisté město (včetně 
úroků), ale i ke tvorbě tzv. „vodofondu“, z něhož jsou 
financovány další rekonstrukce a opravy této významné 
infrastruktury. Znamená to, že ani tento úvěr respektive 
jeho splácení, neohrožuje běžné hospodaření města, neboť 
ani on není hrazen z rozpočtové rezervy (tj. rozdílu 
běžných příjmů a výdajů)

Město tedy dokázalo realizovat investice, které považovalo 
za důležité a efekt těchto investic je zjevný, a přitom našlo 
finanční rámec, který nepodvazuje jeho hospodaření a rozvoj. 

Úvěry a dotace na podporu aktivit občanů
Paním zastupitelkám a pánům zastupitelům, kteří o tomto 
finančním řešení rozhodli, se sluší spíše poděkovat, než 
naznačovat, že „zadlužili město.“

2. Podpora města společenských, sportovních, kultur-
ních a spolkových aktivit.
Město Klatovy, podle mého názoru zodpovědně, ale i štědře, 

podporuje nejrůznější společenské, sportovní, kulturní, spol-
kové aj. aktivity svých občanů. Občas zaznívá kritika, že jde 
o „nedobře investované peníze.“ Nevím, jak hodnotit efekt do-
tace či příspěvku, který dáme např. handicapovaným sportov-
cům na uspořádání jejich soutěže. Stejně netuším, jak efektivně 
„ocenit“ příspěvky na nejrůznější mládežnické aktivity, ať už 
sportovní, kulturní, ale i například hasičské. Těší mě však, že 
město žije opravdu pestrým a efektivním i efektním životem. 
Nevěříte? Pak prostudujte např. přehled kulturních akcí, který 
měsíčně vydává Městské kulturní středisko, sledujte rozsah 
koncertů, přednášek, událostí a zkuste si někdy o víkendu 
navštívit vše, co se ve městě děje, nestihnete to. Například nyní 
- sportovci žijí mistrovstvím světa v basketbalu žen (řekl bych 
spíše dívek) do 17 let a na proměněném zimním stadionu se 
schází na zápasy českého týmu 2.000 diváků, milovníci psů si 
o víkendu užili významné celostátní výstavy a soutěže (přihlá-
šeno více než 1.100 „mazlíčků“, někteří ovšem vypadají až 
nebezpečně), v kulturním domě probíhá tradiční šachový 
turnaj, běží koncerty, divadelní představení, hasičské soutěže 
a oslavy (a dehtínští hasiči slaví český mistrovský titul!). 
V karafiátové zahradě u muzea můžete zhlédnout tyto půvabné 
barevné symboly města, které už nakvetly do krásy … A abych 
dostál své profesi, dovolte mi na závěr zmínit několik čísel. 
Klatovští basketbalisté dosáhli skutečně výjimečného úspěchu 
tím, že organizují již zmíněné mistrovství světa. Patří jim za to 
poděkování. Tým pod vedením Stanislava Křiváčka (a vyjme-
nováním všech bych vyčerpal rozsah Zpravodaje) v dobrém 
„zviditelnil“ Klatovy. Nezanedbatelný je i ekonomický efekt - 
rozpočet akce je 22 mil. Kč, z toho přímé platby do „Klatovy“ 
(za dodávky a služby zde zrealizované) dosahují téměř 9 mil. 
Kč. Mimo to organizátoři kalkulují (reálně) i nepřímé efekty - 
týmy jsou tu déle, doprovází je rodiče a příznivci, ve volném 
čase se účastníci mistrovství chovají jako turisté, na zápasy 
přijíždějí lidé nejen z okolí atd. - tyto nepřímé efekty přesahují 
2,5 mil. Kč. Nezbývá než českým reprezentantkám popřát 
úspěch (ve chvíli, kdy budete tyto řádky číst, budeme již vědět, 
jaký výsledek dosáhly) a organizátorům poděkovat. 

Přeji Vám hezké léto a krásnou dovolenou.

Ing. Václav Chroust
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.
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Sobětice-propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice-Lažánky – 
výstavba propojovací komunikace včetně odvodnění, veřejného osvětlení, 
chodníku pro pěší, cyklostezky, splaškové a dešťové kanalizace 
a vodovodu. 
Termín provedení od 14. 4. do 31. 7. 2014.
Po napojení stávající komunikace na nově budovanou je provoz mezi 
obcemi Sobětice a Lažánky (silnice vedoucí přes statek) obnoven.

Oprava povrchu části chodníku Domažlické ulice – oprava povrchu části 
chodníku ze zámkové dlažby v úseku mezi Plzeňskou a Nádražní ulicí 
vpravo včetně opravy povrchu lávky přes Drnový potok.
Termín provedení od 23. 6. do 4. 7. 2014. Poté bude následovat tři týdny 
technologická přestávka na vytvrdnutí betonu na lávce. Následně bude 
povrch lávky ošetřen pryskyřicovým nátěrem.
Práce se provedou za omezení pohybu na chodníku, příjezd do 
vnitrobloku hlavní pošty bude zabezpečen. Kvůli vytvrdnutí 
pryskyřicového nátěru bude lávka na jeden týden uzavřena.

Oprava inženýrských sítí a komunikace Šmeralovy ulice – rekonstrukce 
kanalizačního a vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodu, oprava 
veřejného osvětlení, oprava povrchu chodníků a vozovky.
Termín provedení kanalizace, vodovodu a plynovodu: od 14. 7. do 12. 9. 
2014.
Termín provedení VO a povrchu komunikací: od 1. 9. do 24. 10. 2014.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky provozu. Přístup 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava inženýrských sítí a komunikace Kličkovy ulice – rekonstrukce 
plynovodního řadu, oprava veřejného osvětlení, oprava povrchu chodníků 
a vozovky.
Termín provedení plynovodu: od 14. 7. do 28. 7. 2014.
Termín provedení VO a povrchu komunikací: od 28. 7. do 22. 8. 2014.
Práce se provedou za částečného omezení provozu. Přístup 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku v části Voříškovy ulice – rekonstrukce 
plynovodního řadu, oprava povrchu chodníku v úseku mezi Macharovou 
a Podhůreckou ulicí vpravo.
Termín provedení plynovodu: od 26. 6. do 10. 7. 2014.
Termín opravy povrchu chodníku: od 15. 7. do 15. 8. 2014.
Práce se provedou za omezení pohybu pěších na chodníku. Přístup 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu okružní křižovatky U Parku – investorem akce je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Plzeň.
Dojde k odfrézování stávající a položení nové asfaltové vrstvy v ploše 

prstence okružní křižovatky. 
Termín provedení: během jednoho víkendu v období od 19. 7. do 3. 8. 2014.
Okružní křižovatka bude uzavřena. Objízdné trasy budou vyznačeny 
na komunikacích. Autobusová doprava bude vedena po objízdných 
trasách. Během uzávěry bude zrušena autobusová zastávka ve 
Vídeňské ulici. Náhradní zastávky budou zřízeny v trasách 
jednotlivých linek – Studentská, 5. května.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na 
komunikacích.
 
Dále budou prováděny práce na pokládce optických kabelů 
provozovateli sítí, které zásadně neomezí provoz na komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Komunikace v měsíci červenci 2014
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

foto: Rudolf LangPropojovací komunikace Sobětice - Lažánky

Pozvánka na RC model show 2014 do BolešinPozvánka na RC model show 2014 do Bolešin
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Léto je dobou dovolených a prázdnin, zároveň ale také 
dobou, kdy vrcholí stavební práce různého charakteru. Pokud 
v průběhu letošního léta plánujete renovaci či úplnou výměnu 
eternitové střešní krytiny, nezapomeňte na to, že se jedná 
o stavební materiál obsahující azbest v udávaném množství 
8 - 12 % hmotnosti materiálu. 

Azbest zahrnuje skupinu silikátových minerálů vysoce 
odolných proti vysokým teplotám, chemicky rezistentních 
a elektricky nevodivých. Díky těmto vlastnostem se azbest 
dlouhou dobu využíval v různých odvětvích průmyslu a ve 
stavebnictví. Zároveň se rozvíjely poznatky o jeho škodlivém 
působení na lidský organismus. Azbest vytváří vlákna různé 

délky a průměru, která mají schopnost vznášet se ve vzduchu. 
Nízké hodnoty azbestu (do 3 vláken/ ) lze nalézt téměř všude. 
Ve městech jejich koncentrace stoupá, i v budovách bez 
přítomnosti azbestových stavebních prvků lze ve vnitřním 
prostředí naměřit hodnoty přibližující se limitní hodnotě 1000 
vláken/ . 

Azbestová vlákna mohou do organismu proniknout 
prostřednictvím přijímané potravy či tekutin, omezeně také 
pokožkou, největší význam pro možné ohrožení zdraví má však 
jejich vdechování. Při vdechnutí do plic jsou vlákna azbestu 
zčásti samovolně vyloučena. Vlákna, která zůstanou, způsobují 
mechanické dráždění plicní tkáně a při déletrvajícím 
intenzivním působení mohou vyvolat její změny s možností 
vzniku závažných plicních onemocnění včetně rakovinného 
bujení. Je zřejmé, že nejvíce ohroženi jsou lidé, kteří 
s materiály obsahujícími azbest pracují. Vzhledem k tomu, že 
životní prostředí je zatěžováno mnoha jinými látkami 
nepříznivými pro lidské zdraví a tyto vlivy se kumulují, je jistě 
na místě se danou problematikou zabývat.

V ČR byl azbest zařazen mezi prokázané karcinogeny 
v roce 1984. Výroba azbestových materiálů je u nás stejně jako 
v mnoha jiných zemích zakázána, a to od roku 1997. Platí však, 
že používání předmětů obsahujících azbestová vlákna, které již 
byly instalovány, je nadále povoleno až do doby jejich 
zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. 

Manipulaci s eternitem a dalšími materiály s obsahem 
azbestu upravuje řada zákonů a na ně navazujících vyhlášek. 
Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
jsou odpady obsahující azbest klasifikovány jako nebezpečné 
odpady. Tyto odpady nelze dále využívat, ale je nutné je 
bezpečně odstraňovat (skládkovat) za přísných podmínek 
ochrany zdraví a jednotlivých složek životního prostředí.

Podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) je nutné 
ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu vždy záměr stavebních 
prací v případě, že bude manipulováno s materiály obsa-
hujícími azbest. Velmi důležitá je otázka volby technologie, 
která by měla v maximální možné míře omezit uvolňování 
azbestových vláken do ovzduší. Pokud se nejedná o práce s oje-
dinělou a krátkodobou expozicí azbestu ve smyslu vyhlášky 
č. 394/2006 Sb., dle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, je odborná firma odstraňující azbest 
ze staveb povinna takové práce ohlásit 30 dní předem územ-
nímu pracovišti příslušné krajské hygienické stanice. 

Z výše uvedeného je patrné, že manipulace s materiály 
obsahujícími azbest není z hlediska legislativy ani vlastního 
provedení jednoduchou záležitostí. V každém případě uděláme 
nejlépe, když takové práce svěříme firmě na odpovídající 
odborné úrovni. Zdravé životní prostředí a zdraví nás všech 
určitě stojí za to.   

Ing. Jana Michálková, Ing. Jiří Uhlík, 
Ing. Věra Rozsypalová 

Odbor životního prostředí MěÚ Klatovy

3m

3
m

Sanace stavebních prvků obsahujících azbest

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

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

3) Žádosti o příspěvek lze podávat na Odboru rozvoje MěÚ 
do 31. 12. 2015 včetně návrhu opatření ve formě 
jednoduchého projektu s předběžným rozpočtem nebo 
s prokázanými náklady na pořízení opatření, opatření 
musí být realizována do 20. 12. 2015.

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

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

6) Bližší informace ohledně poskytování příspěvku podá 
Odbor rozvoje města, p. Eva Slabá, tel. 376 347 237, 
e-mail: 

7) Platnost těchto Zásad je stanovena do 31. 12. 2015.
Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem města dne 1. 7. 2014.

eslaba@mukt.cz

Zásady poskytování příspěvku 
na protipovodňová a protizáplavová opatření

OZNÁMENÍ
Město Klatovy připomíná občanům města, že byla 

prodloužena platnost zásad  na protipovodňová 
a protizáplavová opatření.  Požádat o příspěvek 
města dle těchto zásad lze do 31. 12. 2015 s tím, 

že opatření musí být realizována do 20. 12. 2015.



vás srdečně zve na tradiční

KLATOVSKOU POUŤ
ve dnech 10. - 13. července 2014

XXI. 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 (9-17 hod.)
Výstava drobného zvířectva - areál „Na Pazderně” (13-18 hod.)
„Společné cesty 2” - výstava klatovských malířů KT - ART a malířů z Unie výtvarných umělců - kostel sv. Vavřince (10-12, 13-17 hod.)
Výstava obrazů a soch ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová - Galerie U Bílého jednorožce  (10-12, 13-17 hod.)

Pouťové atrakce - Erbenovo náměstí (16-22 hod.)
Veselice na náměstí Míru (16:30 hod.)
Průvod na pouťové atrakce (17:30 hod.)
Výstava Klatovských karafiátů - výstavní zahrada u Vlastivědného muzea Dr. Hostaše (9-17 hod.)
„Společné cesty 2” - výstava klatovských malířů KT - ART a malířů z Unie výtvarných umělců - kostel sv. Vavřince (10-12, 13-17 hod.)
Kytarový recitál v rámci výletního autobusu, Plzeň - hlavní město kultury 2015  (10-13 hod.)

XXI. 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 (9-17 hod.)
Výstava drobného zvířectva - areál „Na Pazderně” (8-16 hod.)
Motoristická pouť Auto Nejdl - elektroautíčka, hrátky ve sněhové pěně, dětské atrakce a soutěže, automobilové 
novinky, ukázka celopolepu vozu, testovací jízdy v terénu - 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.)
„Zabili nám Ferdinanda - Klatované v rakouských uniformách na bojišti 1. světové války”, „Josef Duspiva - obrazy”,
„V páru se to lépe táhne”, „Výtvarníci s láskou ke Klatovům a Klatovsku”- Vlastivědné muzeu Dr. Hostaše (9-12, 13-17 hod.)
„Krajkářský den” - ukázky paličkování místních krajkářek - Vlastivědné muzeu (10-16 hod.)
Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské (16:30 hod.)
Koncert skupiny Zebedeus (folklorní písně, spirituály) - Arciděkanský kostel (18:30 hod.)
„Společné cesty 2” - výstava klatovských malířů KT - ART a malířů z Unie výtvarných umělců - kostel sv. Vavřince (10-12, 13-17 hod.)
Výstava obrazů a soch ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová - Galerie U Bílého jednorožce  (10-12, 13-17 hod.)
Sermo Jesum inter Magdalenam - Kolegium pro duchovní hudbu - Arciděkanský kostel u Bílé věže (21 hod.)

XXI. 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.)
Výstava Klatovských karafiátů - výstavní zahrada u Vlastivědného muzea Dr. Hostaše (9-17 hod.)
Motoristická pouť Auto Nejdl - elektroautíčka, hrátky ve sněhové pěně, dětské atrakce a soutěže, automobilové 
novinky, ukázka celopolepu vozu, testovací jízdy v terénu - areál Auto Nejdl Klatovy (8-16 hod.)
„Zabili nám Ferdinanda - Klatované v rakouských uniformách na bojišti 1. světové války”, „Josef Duspiva - obrazy”,
„V páru se to lépe táhne”, „Výtvarníci s láskou ke Klatovům a Klatovsku”- Vlastivědné muzeu Dr. Hostaše (9-12, 13-17 hod.)
Koncelebrovaná poutní Mše svatá - Arciděkanský kostel u Bílé veže (10 hod.)
„Společné cesty 2” - výstava klatovských malířů KT - ART a malířů z Unie výtvarných umělců - kostel sv. Vavřince (10-12, 13-17 hod.)
Výstava obrazů a soch ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová - Galerie U Bílého jednorožce  (10-12, 13-17 hod.)

čtvrtek 10. 7. 2014

pátek 11. 7. 2014

sobota 12. 7. 2014

neděle 13. 7. 2014

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 6 ČERVENEC 2014



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 7ČERVENEC 2014

Město Klatovy vypsalo dne 25. 6. 2014 další, v pořadí již 
XLIII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Půjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak 
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov 
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov ze dne 15. 11. 2011. 

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a na-
chází se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územ-
ního 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. 

Uzávěrka podání žádostí XLIII. kola je do 22. 8. 2014. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v termínu 
do 12. 9. 2014.

V letošním roce již proběhla dvě kola, ve kterých bylo 
zapůjčeno čtyřem žadatelům celkem 595 000 Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

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

– 
– 

Název/účel 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 elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2014 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2014 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Vážení čtenáři, v letošním roce již po čtvrté zahajujeme 
anketu o nejlepší provozovnu roku v našem městě. Hlasovat mů-
žete v kategoriích restaurace a občerstvení, dále služby a konečně 
nejlepší obchod. Hlasovací lístky můžete odevzdávat do urny 
v našem informačním středisku na náměstí Míru. Hlasovat lze 
taky na webových stránkách města. Tři nejlepší v každé kategorii 
budou oceněni po Novém roce na klatovské radnici. Pět 
vylosovaných respondentů obdrží odměnu.

Městské kulturní středisko Klatovy zve širo-

kou veřejnost na tyto prázdninové akce:
Výstava – do 8. 8. 2014. Autorská, prodejní výstava - Pavel 

Polidar-umělecký řezbář. Dřevěné plastiky a šperky v Atriu KD 
Klatovy. Otevřeno po-pá  9.00 - 17.00 hodin.

Klatovská pouťová heligonka 12. - 13. 7. 2014 od 10.00 hod. 
Tradiční setkání heligonkářů a kapel na parkovišti před KD.

Hudební pátky v renesančním dvorku – 18. 7. 2014 od 18.00 
hod. - vystoupení Marthy a Teny Elefteriadu s jejich řeckými 
kamarády.  Renesančním dvorku ve Vídeňské ulici.

Koncert „50 LET BIGBÍTU NA ZÁPADĚ ČECH – 
TENTOKRÁT v KLATOVECH“ - 19. 7. 2014 od 17.00 hod. 
v klatovských lázních. V programu vystoupí Brutus, Odyssea, 
Fontana, Kečup a Extraband.

Hudební pátky v renesančním dvorečku – 25. 7. 2014 od 
18.00 hod. - vystoupení Ivan Audes tria a Marty Rezkové. 
Renesančním dvorek ve Vídeňské ulici.

Klatovské muzicírování 2014 od 18.00 hod.:   
2. 7. 2014  Úhlavanka – klatovské náměstí Míru
9. 7. 2014  Relax – nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží
16. 7. 2014  M.H.S.- nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží
23. 7. 2014  Ungellerka- nádvoří jez. koleje pod Černou věží
30. 7. 2014  F.R.C. - nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží.

Farmářské trhy dne 26. 7. 2014 od 8.00 - 13.00 hod. se usku-
teční na Plánické ulici, před objektem Dominikánského kláštera.

Podrobný program všech akcí najdete na   
a na facebooku MěKS. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
Vám krásné prožití léta

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz

V souvislosti s realizací rekonstrukce veřejného 
osvětlení na náměstí Míru v Klatovech dojde k uzavření 
tržního prostoru v době od 15. 7. do 12. 9. 2014. Pravidelné 
pondělní městské trhy budou po celou dobu rekonstrukce 
bez náhrady zrušeny. Pro pořádání tzv. „Zelinářských trhů“ 
byl městem vyčleněn prostor nádvoří bývalého 
Dominikánského kláštera. Zde si budeme moci zakoupit 
výpěstky od místních zahradníků každé pondělí a pátek již 
od 14. 7. 2014.

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

Informace o konání „zelinářských trhů“

OZNÁMENÍ

Další ročník Ankety o nejlepší provozovnu 

roku 2014 v Klatovech byl odstartován

Další ročník Ankety o nejlepší provozovnu 

roku 2014 v Klatovech byl odstartován
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informační měsíčník Města Klatovyinformační měsíčník Města Klatovy

to cesta správná a oprávněná, 
nás utvrdilo i rozhodnutí ústav-
ních soudců, kteří nám dali za 
pravdu a jasně sdělili, že obce 
mají právo hazard regulovat. 
Zároveň to byl i jasný signál 
pro pracovníky ministerstva 
financí, kteří na území našeho 
města výherní loterijní termi-
nály povolovali. Požádal jsem 
proto opakovaně i nejvyšší 
představitele tohoto minister-
stva, aby se bez dalších 
zbytečných prodlení zabývali 
ukončením jimi vydaných 
licencí. Ministerská odezva, že 
ani rozhodnutí soudu nás 
neopravňuje k přednostnímu 
vyřízení našich podnětů, mne 
neuspokojila. Jsem si jist, že 
při plné spolupráci už mohl být 
počet výherních zařízení prak-
ticky na nule. Přesto, jak 
ukazuje následující porovnání 
stavu před přijetím vyhlášky se 
stavem aktuálním, nepovažuji 
tlak zastupitelů a pracovníků 
města za zbytečný. 

     Nová kulturní zajímavost   
V polovině srpna zhotovi-

telé dokončí rekonstrukci vý-
stavního pavilonu u klatov-
ského muzea. Po dlouhých 
desetiletích se jeho prostory 
opět otevřou Klatovanům 
i návštěvníkům našeho města. 
Jeho stěžejní náplní bude 
unikátní expozice skla Lötz, 
jež bude připomínat tradici 
sklářské výroby v Pošumaví, 
zručnost a um místních sklářů. 
Dovoluji si Vás proto pozvat 
k návštěvě Pavilonu skla, 
kterému bych přál, aby se stal 
dalším hojně navštěvovaným 
turistickým cílem.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované,

pravidelně Vás informuji 
o záležitostech příjemných, ale 
i těch, které nás společně 
netěší. 

V únoru roku 2012 vyjád-
řilo zastupitelstvo města jas-
nou vůli k tomu, aby „herní 
byznys“ byl z našeho města 
v souladu s právními předpisy 
vytlačen. Věděl jsem, že nás 
čeká běh na delší trať a mnoho 
překážek, které budou majitelé 
hracích přístrojů klást do námi 
nastoupené cesty. V tom, že je 

Jednání Rady města

Úterý 19. 8. 2014

Úterý   2. 9. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  9. 9. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Loterie…, PASK…
Rok Počet výher-

ních zařízení

2011

2012

2013

244

2014 (k 30. 6.)

320

131

79

Otevření pavilonu skla
strana 2

Nový územní plán 
strana 3

Komunikace v srpnu
strana 4

Nové teplovodní rozvody
Nové kompostéry

strana 8

Obce sobě
strana 5

Dny evropského dědictví
strana 6

Vybráno z obsahu:
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Vážení čtenáři,

ještě několik praktických 
poznámek k provozu nově 
otvíraného Pavilonu skla, na 
něhož najdete pozvánku na 
první straně:

Pavilon se otevře veřejnosti 
v pátek dne 15. 8. v 15.00 h. 
Otevřeno bude do 19.00 h, 
vstup bude volný. V sobotu 
a neděli, tedy 16. a 17. 8. bude 
otevřeno vždy od 9.00 h do 
17.00 h, vstup bude rovněž 
volný. Od pondělí 18. 8. bude 
zahájen běžný provoz, otevřeno 

bude celoročně každý den od 9.00 do 17.00 h (v zimních 
měsících od 10.00 h do 16.00 h). Plné vstupné je 50 Kč, snížené 
vstupné pro děti a studenty a pro seniory nad 65 let je 30 Kč, děti 
do 6 let zdarma. Rodinná vstupenka stojí 120 Kč. Vzhledem 
k velikosti výstavních prostor je počet návštěvníků omezen na 
max. 40 osob. Bližší informace je možné získat na webových 
stránkách  nebo na webu města. Pavilon 
skla má bezbariérový přístup, nově byl zbudován i bezbariérový 
přístup do budovy muzea směrem ze zahrady. Zahrada před 
pavilonem je nově zkultivována a bude jistě vítaným místem 
odpočinku pro každého návštěvníka. Z pohledu z ulice vpravo, 
těsně při budově muzea, byla vybudována nová přístupová 
komunikace pro pavilon i muzeum, další přístupová cesta do 
zahrady a do Pavilonu skla vede z ulice prostřední bránou. 
Zahrada bude otevřena v létě denně do 20.00 hod. Výstavní 

www.pask-klatovy.cz

Město Klatovy podalo v prosinci 2013 na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva města Klatov žádost o dotaci z 29. 
výzvy Regionálního operačního programu ROP NUTS II 
Jihozápad, oblasti podpory 14.3.1 – rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu k projektu: Pavilon skla Klatovy. V dubnu 
2014 byl poskytovatelem dotace projekt schválen ke spolu-
financování s předpokládanými náklady ve výši 15 205 403,80 
Kč vč. DPH a příslibem spolufinancování ve výši 85 % 
celkových výdajů, což činí 12 924 593,23 Kč. Výběrové řízení 
na dodavatele stavby ceny významně snížilo.

Projekt řeší stavební úpravy bývalého výstavního prostoru 
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše a jeho přeměnu na moderní, 
atraktivní galerii. Objekt se nachází v centru města, v městské 
památkové zóně. Hlavním cílem projektu je vytvoření 
vhodného a moderního prostoru pro umístění expozice skla, 
a to nejen historicky vzácné sbírky firmy Lötz, ale 
i uměleckých děl současných autorů. Součástí realizace jsou 
úpravy zahrady a přístupových cest.

Hlavními dodavateli projektu jsou na základě výběrových 
řízení stavební firma ALDAST, spol. s r.o., vitriny a osvětlení 
pro expozici dodá firma LOTECH design spol. s r.o.

Realizace probíhá od února 2014 a bude ukončena v srpnu 
2014. Hotové dílo bude označeno pamětní deskou v souladu 
s Pravidly pro publicitu ROP NUTS II JZ. 

Otevření pavilonu skla
prostor je elektronicky zabezpečen a je, stejně jako zahrada, 
monitorován kamerovým systémem.

A co v Pavilonu skla najdete? Výstavu skla zaniklé sklárny 
Lőtz (1947) z Klášterského Mlýna u Rejštejna. Vystavovaná 
sbírka je v evropském kontextu, podle slov kurátorky PhDr. 
Jitky Lněničkové zcela ojedinělá svou kvalitou. Více než 600 
exponátů ze soukromé sbírky vídeňského sběratele, bezplatně 
městu zapůjčené, zahrnuje období světového rozkvětu sklárny, 
tj. přibližně od r. 1890 do r. 1920 a každý kus je originálem. Tato 
stálá sbírka bude jednak růst (sběratel ji stále rozšiřuje nákupy 
v Evropě i mimo ni), jednak bude doplňována příležitostnými 
výstavami, které se budou obměňovat. První výstava má název 
Dopisy z blízka i z dáli a budou zde zveřejněny historické 
dokumenty týkající se sklárny Lötz. 

Myslím, že Klatovy tím skutečně získávají perlu regionu, 
která bude přitahovat návštěvníky z republiky i ze zahraničí 
a která tak doplní proslulé katakomby. Navíc naši obyvatelé 
v zahradě získávají také další atraktivně upravený veřejný 
venkovní prostor k odpočinku i setkání, ať už se rozhodnou pro 
prohlídku výstavy či nikoli.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

2014: Pavilon skla Klatovy

- zpráva Odboru rozvoj e města
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Vážení čtenáři Zpravodaje,

v průběhu posledního roku 
opakovaně veřejnost informu-
jeme o tom, že město Klatovy 
pracuje na novém územním 
plánu. Jak asi víte, vybrali jsme 
formou architektonické sou-
těže o návrh jeho zpracovatele 
– kancelář AULÍK FIŠER 
ARCHITEKTI, s.r.o. Ta na 
práci pro naše město nomi-
novala pětičlenný autorský tým 
vedený Ing. Arch. Jakubem 
Fišerem.  

Architekti zpracovali dů-
kladné analýzy města a všech integrovaných obcí, (protože 
poprvé ve své historii budou i ty zahrnuty do územního plánu). 
Po jejich projednání a po zvážení všech návrhů na změny 
územního plánu, (s dodržením procesních podmínek 
vyžadovaných zákonem), byl začátkem června představen 
návrh nového územního plánu. Na posledním jednání 
zastupitelstva města byl dán k dispozici všem zastupitelům 
a zastupitelkám. V souladu se zákonem byl předložen 
k vyjádření též všem tzv. dotčeným orgánům a veřejnosti. 
(Najdete jej na webu našeho města v části věnované územnímu 
plánu, konkrétně na adrese: 

), případně se s ním 
můžete seznámit přímo na úřadu města na odboru výstavby 
a územního plánování.

Občanům, kteří vznesli návrhy na změny územního plánu, 
jsme písemně odpověděli, zda je jejich návrh v novém 
územním plánu akceptován či nikoliv. Ve chvíli, kdy píšu tyto 
řádky, běží lhůta, v níž je možné vznést připomínky k návrhu. 
Připomínky budou poté, dle své povahy, závažnosti atd., 
projednány a případně zapracovány do konečného znění 
územního plánu. Schválení územního plánu patří do pravomoci 
zastupitelstva města. 

Věřím, že návrh plánu splňuje to, co sami autoři vepsali do 
jeho úvodu: „Územní plán je zpracován s cílem zajistit 
srozumitelnou a jasnou koncepci rozvoje území, umožňuje jeho 

http://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp? 
tab=mukt&id=8736&burl=&pt=UPU1

Nový územní plán města
stálý a trvale udržitelný rozvoj při respektování hodnot 
stávajících. Základní premisou je udržení rovnováhy mezi tím, 
co v zájmu společnosti musí být regulováno, a zájmem 
soukromým, respektujícím vlastnická práva a svobodu (ale 
i odpovědnost) jednotlivce.“

Nemůžeme samozřejmě předjímat stanoviska všech, kteří 
mají právo se k návrhu vyjádřit. Nemůžeme, u dokumentu 
s platností na více než desítku let, postihnout všechny detaily 
budoucího rozvoje ani představy a zájmy budoucích investorů. 
Máme však zájem na tom, aby město bylo schopno svůj rozvoj 
ovlivňovat, i proto návrh ve své výrokové části vymezuje 
plochy a území, ve kterých jejich uvažované využití či změna 
využití oproti dnešnímu stavu jsou podmíněny vypracováním 
tzv. územních studií. Těch by mělo být v průběhu sedmi let 
zpracováno více než 20 a netýkají se pouze samotného obvodu 
města, ale též integrovaných obcí – např. Otína, Sobětic, 
Štěpánovic.  

Věřím, že se v následujících týdnech a měsících podaří 
dokončit práce na územním plánu tak, aby byl kvalitním, 
srozumitelným a logickým nástrojem rozvoje města a jeho 
integrovaných obcí. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Městské kulturní středisko Klatovy zve širo-

kou veřejnost na tyto prázdninové akce:
Výstava Občanského sdružení Královský Hvozd „Šumava 

– historie Královského hvozdu“ – od 15. 8. do 7. 9. 2014 v Atriu 
KD Klatovy. Otevřeno po-pá  9.00 - 16.00 hodin..

Hudební pátky v renesančním dvorku – 1. 8. 2014 - 18.00 h. 
- skupina Přelet M. S. Renesanční dvorek ve Vídeňské ulici.

Klatovské muzicírování 2014 od 18.00 hod.:   
  6. 8. 2014  Pilouni
13. 8. 2014  Úhlavanka
20. 8. 2014  Pošumavská muzika
27. 8. 2014  Oplova dechovka

Farmářské trhy dne 23. 8. 2014 od 8.00 - 13.00 hod. se usku-
teční na Plánické ulici, před objektem Dominikánského kláštera.

Podrobný program všech akcí najdete na   
a na facebooku MěKS. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
Vám krásné prožití léta

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

 - nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží
 - nádvoří jez. koleje pod Černou věží

 - nádvoří jez. koleje
 - nádvoří jezuitské koleje.

Hudební pátky v renesančním dvorku – 8. 8. 2014 od 18.00 h 
- skupina Euphorica. Renesanční dvorek ve Vídeňské ulici.

PETR KOLÁŘ – 10. 8. 2014 od 19:30 rockový koncert na 
Erbenově náměstí v Klatovech, předkapela SNIKERS vystoupí od 
18:00. Občerstvení zajištěno.

Hudební pátky v renesančním dvorku – 15. 8. 2014 od 18.00 
hodin - vystoupení Radka Tomáška a Františka V. Zikmunda. 
Renesanční dvorek ve Vídeňské ulici.

COUNTRY DEN – 16. 8. 2014 od 10.00 do 22.00 hodin – 
country skupiny na parkovišti před KD. Občerstvení zajištěno.

Hudební pátky v renesančním dvorku – 22. 8. 2014 od 18.00 
hodin – Swingová procházka. Renes. dvorek ve Vídeňské ulici.

www.mksklatovy.cz
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Oprava povrchu části chodníku Domažlické ulice – oprava povrchu části 
chodníku ze zámkové dlažby v úseku mezi Plzeňskou a Nádražní ulicí 
vpravo včetně opravy povrchu lávky přes Drnový potok.
Termín provedení od 23. 6. do 4. 7. 2014 - hotovo. Probíhá technologická 
přestávka na vytvrdnutí betonu na lávce. Následně během měsíce srpna či 
září bude povrch lávky ošetřen pryskyřicovým nátěrem.
Kvůli pokládce a vytvrdnutí pryskyřicového nátěru bude lávka na 
jeden týden uzavřena.

Oprava inženýrských sítí a komunikace Šmeralovy ulice – rekonstrukce 
kanalizačního a vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodu, oprava 
veřejného osvětlení, oprava povrchu chodníků a vozovky.
Termín provedení kanalizace, vodovodu a plynovodu: od 14. 7. do 12. 9. 
2014.
Termín provedení VO a povrchu komunikací: od 1. 9. do 24. 10. 2014.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky provozu. Přístup 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava inženýrských sítí a komunikace Kličkovy ulice – rekonstrukce 
plynovodního řadu, oprava veřejného osvětlení, oprava povrchu chodníků 
a vozovky.
Termín provedení plynovodu: od 14. 7. do 28. 7. 2014.
Termín provedení VO a povrchu komunikací: od 28. 7. do 22. 8. 2014.
Práce se provedou za úplné uzavírky provozu. Přístup k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.

Úprava povrchu komunikace ve vnitrobloku čp. 454-456 Koldinovy 
ulice – rozšíření vozovky odebráním přilehlého svahu a úprava povrchu 
z asfaltového betonu části této komunikace.
Termín provedení: zahájení počátkem srpna, dokončení maximálně do 
3 týdnů.
Práce se provedou za částečného omezení provozu. Přístup 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Klatovy - teplovod Podhůrčí - I. etapa – v souvislosti s provedením 
výkopových prací při rekonstrukci teplovodního potrubí v místě mezi čp. 
487 a 762 dojde k úplné uzavírce Cibulkovy ulice v době od 28. 7. do 10. 8. 
2014.
Po dobu uzavírky bude bez náhrady zrušena autobusová zastávka 
MHD pro linku č. 2 Klatovy, U aut. nádr. Linka č. 2 povede z vlakového 
nádraží ulicí Nádražní do ul. Podhůrecká, zpět po stejné trase. 
Objízdná trasa pro motoristy bude vyznačena po souběžných místních 
komunikacích.  

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na 
komunikacích.

Dále budou prováděny práce na pokládce optických kabelů 
provozovateli sítí, které zásadně neomezí provoz na komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Komunikace v měsíci srpen 2014
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

foto: Rudolf LangOpravy v Kličkově ulici

Pracovní náplň:
• zajišťování výkonu specializované agendy sociálně právní 

ochrany dětí.
Platové zařazení:

• platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.
 a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky na odbornou způsobilost dle ust. § 110 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociál. služb. ve znění pozdějších předpisů:

vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální prá-
ci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, 
charitní a sociální činnost,
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, ma-
gisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném 
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, soci-
ální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,

předpoklady pro týmovou práci,
komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,

• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou,
• praxe v oboru vítána.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

•

•

• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti,
•
•
• flexibilita a zodpovědnost, 
• iniciativa a samostatnost při řešení úkolů, 

•
městnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 15. 8. 2014 na adresu:
Městský úřad Klatovy, k rukám tajemníka M. Šafaříka
nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy  
Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“

na obsazení místa úředníka(ce) 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu v Klatovech, 
výkon agendy sociálně právní ochrany dětí.

zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy
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Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR 
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

(číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001).

Město Klatovy, se jako smluvní partner zapojilo do projektu 
„Obce sobě“. Svazu měst a obcí, který je realizátorem společného 
projektu, se podařilo zapojit přes 90% obcí s rozšířenou působ-
ností z celého území České republiky. Cílem projektu je vytvořit 
podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce.  

Považuji tuto iniciativu za velmi rozumnou zejména s ohledem 
na to, že stále více agendy (především státní správy) trvale pře-
chází na úroveň obcí. Málokdy je však tento krok svázán i s plným 
personálním a finančním zajištěním požadované služby. Je 
naprosto pochopitelné, že obce nechtějí zvyšovat svoje provozní 
výdaje na úkor údržby vlastního majetku či nových investic. Snaží 
se tudíž jít cestou vzájemné spolupráce, jež může administrativní 
náklady snížit. Za ještě podstatnější však považuji fakt, že 
společně jsou obce výrazně silnější při vyjednávání o možných 
investicích podstatných pro náš region. 

Stejný záměr má i Svaz měst a obcí. Projekt umožní vytvořit 
podmínky pro rozvoj meziobecní spolupráce a zajistit systémovou 
podporu pro odborné a administrativní zázemí ve všech územích 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

V rámci projektu malé týmy pracovníků, za výrazné podpory 
motivujících starostů z daného území, vytvoří ucelené materiály 
nezbytné pro rozvoj jednotlivých území. Zástupce obcí získají 
podklady pro řešení dostupnosti základních škol nebo sociálních 
služeb, dopravní obslužnosti, odpadového hospodářství či spo-
lečného nákupu energií. Posléze bude jen na zástupcích obcí, pro 
které z navrhovaných řešení se rozhodnou. 

Na území ORP Klatovy byla realizace projektu zahájena v lis-
topadu 2013. Do projektu se zapojilo všech 44 obcí. Zástupci obcí 
účinně spolupracovali při získávaní potřebných dat a informací, na 
jejichž základě realizační tým projektu zpracoval analýzu v oblasti 
školství, sociálních služeb a odpadového hospodářství. 

Důležitým mezníkem realizace projektu bylo 1. oficiální 
setkání představitelů obcí z území ORP Klatovy, které proběhlo 
18. 6. 2014 v Dominikánském klášteře v Klatovech. Zúčastnění 
starostové zvolili čtvrté téma, které bude v rámci projektu zpraco-
váno. Největší počet shromážděných podpořil téma zaměstna-
nosti. Zástupci obcí zdůrazňovali především vytvoření nezbytných 
podmínek pro zvýšení zaměstnanosti a rozvoje podnikání 
v podobě rychlé a kvalitní dopravní dostupnosti regionu, jejíž 
absenci pravidelně zmiňují i zájemci z řad investorů.

Po mnoha jednáních na centrální či krajské úrovni si velmi 
dobře si uvědomuji, že úspěšnost malých obcí při prosazování pro 
ně životně důležitých kroků je minimální. Proto vidím velkou 
šanci v jejich společném postupu při řešení aktuálních témat. 
Spolupráce obcí může v mnoha oblastech zkvalitnit život občanů 
v regionu a tím zabránit odchodu mladých obyvatel do 
atraktivnějších lokalit za prací, lepší vybaveností, příležitostmi či 
kvalitnějšími službami. Nikdo z nás si určitě nepřeje, aby se zdejší 
kraj stal pouze zajímavým víkendovým cílem obyvatel žijících 
a pracujících ve větších městech. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Obce sobě - evropský projekt 

meziobecní spolupráce
Město Klatovy v současné době dokončilo stavby dvou 

komunikací, na které má schváleny dotace z Regionálního 
operačního programu Evropské unie NUTS II Jihozápad.

Jedna ze staveb má název Rekonstrukce Purkyňovy ulice 
v Klatovech. Obyvatelé zástavby v lokalitě „pod Křesťanským 
vrškem“ se dočkali stavebně upraveného druhého výjezdu z této 
lokality do Koldinovy ulice u železničního viaduktu. Komunikace 
v délce 171 m je provedena formou „obytné zóny“ s asfaltovým 
povrchem. Součástí díla je též odvodnění a nové veřejné osvětlení. 
Byly vyřešeny vjezdy na sousední nemovitosti a zřízeno několik 
parkovacích míst na místech k tomu vhodných. Stavební náklady 
celé akce činily 5,2 mil. Kč včetně DPH.

Dotace z programu ROP Jihozápad, oblast podpory Rozvoj 
místních komunikací bude činit do výše 85 % uznatelných 
nákladů. Zbývající prostředky jsou uhrazeny z rozpočtu města. 

Stavba byla provedena řádně ve stanoveném termínu, tedy 
od 1. 5. do 30. 6. 2014.

Druhá stavba má název Sobětice-propojovací komunikace 
silnice I/22 Sobětice-Lažánky. Nová komunikace propojuje již 
vybudovanou okružní křižovatku u Sobětic se silnicí na Lažánky 
severně mimo tento areál. Je vybudována vozovka v celkové délce 
400 m, chodník a cyklostezka s asfaltovým povrchem. Součástí 
díla je též nové veřejné osvětlení a odvodnění komunikace. 
Současně je vybudována též splašková kanalizace a vodovodní 
řad, které budou v budoucnu složit pro předpokládanou zástavbu 
uvažovanou po obou stranách komunikace.

Stavební náklady celé akce činily téměř 12 mil. Kč včetně 
DPH. Dotace z programu ROP Jihozápad, oblast podpory Rozvoj 
místních komunikací bude činit do výše 85 % uznatelných 
nákladů. Zbývající prostředky jsou uhrazeny z rozpočtu města. 

I tato stavba byla provedena řádně ve stanoveném termínu, 
tedy od 14. 4. do 31. 7. 2014. 

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Stavby komunikací spolufinanco-

vaných z dotací Programu ROP 

NUTS II Jihozápad

Purkyňova ulicePurkyňova ulice



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 6 SRPEN 2014



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 7SRPEN 2014

Město Klatovy vypsalo dne 25. 6. 2014 další, v pořadí již 
XLIII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Půjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak 
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov 
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov ze dne 15. 11. 2011. 

Poskytování půjček vyžaduje splnění některých stanovených 
podmínek. Žadatel o půjčku musí být vlastníkem nemovitosti, 
která bude zvelebována, opravována, nebo kde bude vybu-
dována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby a na-
chází se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně Lub a územ-
ního 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. 

Uzávěrka podání žádostí XLIII. kola je do 22. 8. 2014. 
Žadatelé se dozvědí o tom, zda půjčku obdrží v termínu 
do 12. 9. 2014.

V letošním roce již proběhla dvě kola, ve kterých bylo 
zapůjčeno čtyřem žadatelům celkem 595 000 Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných půjček

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

– 
– 

Název/účel 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 elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 3 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkóno-
vých 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 3 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

msafarik@mukt.cz

Na základě vyhodnocení 
dotazníkové akce, která pro-
běhla v říjnu až listopadu 2013 
a která měla ověřit zájem 
občanů o domácí kompostéry, 
podalo Město Klatovy v pro-
sinci 2013 žádost o poskytnutí 
podpory z Operačního progra-
mu životního prostředí Evrop-
ské unie, konkrétně v rámci 52. výzvy – Prioritní osa 4 – Zkvalit-
nění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží, Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. 
Žádost obsahovala požadavek nákupu 1400 kompostérů pro 
domácnosti, dle výsledků loňské ankety.

V červnu 2014 Státní fond životního prostředí (dále jen 
SFŽP) schválil dotaci na nákup kompostérů ve výši 90% celko-
vých nákladů. V současné době probíhá výběrové řízení na do-
davatele kompostérů, o výběru nejvýhodnější nabídky rozhodne 
Rada města na svém zasedání dne 19. 8. 2014. S ohledem na 
dobu nutnou pro zajištění dodávky kompostérů předpokládáme 
jejich distribuci v průběhu 4. čtvrtletí 2014. Termín, místa 
a způsob předání budou ještě upřesněny. 

Podmínkou příjemce dotace je zajistit udržitelnost projektu 
po dobu 5 let. Kompostéry budou proto občanům předány na 
základě smlouvy o výpůjčce, jejíž text je zveřejněn na webu 
města ( ). 
Po ukončení stanovené lhůty budou kompostéry bezúplatně 
předány do vlastnictví občanů.

http://www.klatovynet.cz/mukt/komunalniodpad.asp

Ing. Daniela Pleskotová Ing. Jana Michálková
Odboru rozvoje města Odbor životního prostředí

Kompostéry 

pro domácnosti

Kompostéry 

pro domácnosti

Příprava i realizace investiční akce 
 byla 

připravována a je realizována ve spolupráci s majiteli bytových 
jednotek v domech, ve kterých dojde k úpravě technologie 
vybudováním domovních předávacích staniček. 

V sídelní oblasti Podhůrčí se nachází tři výměníkové stanice 
pára/voda, cca 1430 m sekundárních topných kanálů a cca 450 m 
topného kanálu primárního parovodu napájejícího uvedené 
výměníkové stanice. Toto reprezentuje cca 5720 m sekundárního 
potrubí (topná a teplá voda) a 900 m parovodního potrubí 
a vratného kondenzátu. Veškeré tyto dožívající technologie 
pochází z konce šedesátých a část ze sedmdesátých let minulého 
století. Proto město Klatovy (jako vlastník) ve spolupráci se 
správcem této infrastruktury tj. Klatovskou teplárnou a.s., 
v souladu s Energetickou koncepcí města  a se Strategií 
rozvoje akciové společnosti  připravily rekonstrukci této 
infrastruktury tak, aby splňovala nejnovější a nejmodernější 
trendy v provozování těchto sítí a zásobování teplem. To kromě 
jiného znamená zvýšení jejich energetické účinnosti, 
spolehlivosti, odstranění tepelných ztrát při přenosu tepla. 
V neposlední řadě dojde ke zlepšení flexibility dodávek tepla 
k samotnému odběrateli v souvislosti s měnícími se moderními 
trendy v zásobování tepelnými energiemi.

Nejvýznamnějšími znaky rekonstrukce je náhrada starých 
„čtyřtrubných“ rozvodů umístěných v betonových kanálech za 
„dvoutrubné“ předizolované, ukládané přímo do země a dále 
osazení domovních předávacích stanic do jednotlivých odběr-
ných míst.

Rekonstrukce rozvodů tepla a teplé užitkové vody je 
naplánována ve třech etapách tak, aby respektovala topologii 
stávajících sítí a logické technologické skupiny v této oblasti. 
V současné době probíhá rekonstrukce I. etapy v oblasti ulice 
Prusíkova. Při veškerých pracích jsou respektovány techno-
logické postupy dané platnými normami a montážními manuály 
výrobců jednotlivých technologií, včetně všech předepsaných 

„Stavební úpravy 
technologie SCZT Klatovy – Pod Hůrkou – I. etapa“

„ “ „
“

Nové teplovodní rozvody na sídlišti Pod Hůrkou – I. etapaNové teplovodní rozvody na sídlišti Pod Hůrkou – I. etapa
zkoušek, jako jsou například doba tvrdnutí betonu pevných 
bodů, radiografické zkoušky svárů, tlakové zkoušky celků, 
montáž potrubí s předehřevem (předepnutím), aby bylo do-
drženo vysoké kvality a dlouhodobé životnosti zařízení. Před 
splněním těchto požadavků není možné provést zához potrubí. 

Dle odsouhlaseného harmonogramu prací jsou hotovy cca 
2/3 prací, od 12. 8. 2014 začnou práce na přepojení v jednot-
livých odběrných místech včetně zásypů teplovodních rozvodů. 

Děkujeme všem obyvatelům části sídliště Pod Hůrkou, 
dotčené touto stavbou za vstřícnost a toleranci při realizaci 
stavebních prací, které by měly být dokončeny dle uzavřené 
smlouvy o dílo v termínu do 31. 8. 2014.

Milan Sekyrka Ing. Daniela Pleskotová
ředitel Klatovské teplárny, a.s. vedoucí odboru rozvoje města

Foto starých rozvodů teplé vody a ÚT
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začnou ubírat děti na téměř 
„nekonečné“ cestě za vzdě-
láním. Bez vzájemného po-
chopení a jasně nastavených 
pravidel součinnosti rodičů, 
pedagogů a žáků pak s vý-
sledkem nejistým. Velmi bych 
si přál, aby atmosféra prv-
ního školního dne přetrvala 
i nadále. Dětem pomůže pře-
konat první „pracovní povin-
nosti“ v jejich životě. Úskalí 
práce pedagogů znám velmi 
dobře. Není lehká, je spojena 
s obrovskou mírou trpělivosti 
a zodpovědnosti. Vím také, že 
absolutní většina pedagogů ji 
má ráda, nevyměnila by ji. 
Podpoří-li se rodiče s učiteli 
navzájem, vydělají na tom 
především jejich „společné“ 
děti. Konec prázdnin (letos 
již i jejich poslední část) 
neklamně znamená i příchod 
chladných, nevlídných pod-
zimních dnů. Více než nově 
upravené zahrady mateřských 
škol, stoupnou v ceně zatep-
lené budovy. Jejich renovaci 
jsme si mohli dovolit díky 
úspěchu kvalitně zpracova-
ných projektů v rámci dotač-
ních řízení. Spolu s Mateřskou 
školou U Pošty se zahájení 

zásadní obnovy dočkaly i pa-
vilony Základní školy v Tol-
stého ulici. Běžnou součástí 
vzdělávacího procesu v před-
školních i školských zaříze-
ních jsou pohybové aktivity. 
Některé z nich jsou velmi 
důležité i pro běžný život kaž-
dého z nás. Naučit se plavat 
považuji za naprosto stěžejní. 
Právě z toho jsme spolu 
s vedením Technických služeb 
vycházeli při stanovení výše 
vstupného do plaveckého ba-
zénu (ceník naleznete v tomto 
Zpravodaji), jenž začne kon-
cem září sloužit široké 
veřejnosti. Cena základního 
vstupného zůstává zachována 
na úrovni, na kterou byli 
zákazníci zvyklí před rekon-
strukcí. V jejím rámci však 
bude možné využít kromě pla-
veckého bazénu a „staré“ páry 
též bazén zážitkový, včetně 
tobogánu. Rozšířené vstupné 
pak umožní návštěvu wellness 
části. Přál bych si, aby se nově 
upravený bazén stal vítaným 
místem aktivního odpočinku 
Klatovanů i návštěvníků na-
šeho města.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované,

první školní den ukončil 
období prázdninových rado-
vánek pro stovky klatovských 
školáků. Změnu největší pak 
prožili ti, kteří zasedli do škol-
ních lavic poprvé. Každý rok 
navštěvuji prvňáčky v některé 
z našich škol. Letos tomu tak 
bylo na ZŠ Čapkova ul. Jsou 
to neopakovatelné chvíle pro 
všechny, kteří jsme jim pří-
tomni. A nemám tím na mysli 
jen onu slavnostnost okam-
žiku. Výjimečnost spočívá 
v tom, že se ve třídách schází 
všichni ti, na kterých záleží 
především, jakým směrem se 

Jednání Rady města

Úterý 17. 9. 2014

Úterý 30. 9. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  7. 10. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Škola - povinnost i volný čas

Masarykova základní škola Klatovy první školní denMasarykova základní škola Klatovy první školní den Tvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníkůTvořivá zahrada k nadechnutí - MŠ Národních mučedníků

2x foto archiv

Hazard - co se podařilo 
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V Klatovech vypadá situace toho, co se podařilo a nepodařilo v 
období 2010 až 2014 v oblasti hazardu ve zkratce takto:

Obecně závazné vyhlášky města
Na jaře 2011 začala příprava boje proti hazardu, stanovení prio-

rit a strategie. V průběhu roku přijalo zastupitelstvo postupně nové 
obecně závazné vyhlášky (OZV) s regulací časovou a regulací 
místní. Dne 7. 2. 2012 byla pak přijata OZV, zakazující hazard na 
celém území města. Platí dodnes. Na jejím základě jsme v březnu 
2012 požádali ministerstvo financí o rušení vydaných licencí na 
jednotlivé hrací přístroje, MF odpovědělo, že zákon mu rušení 
nenařizuje. V reakci na to jsme začali připravovat ústavní stížnost, 
v červnu 2012 jsme ji odeslali ústavnímu soudu. Ministerstvo poté 
zahájilo několik řízení o zrušení licencí, ale dál vyčkávalo. 

Ústavní soud
V dubnu 2013 Ústavní soud na základně první části naší 

stížnosti, vedené proti Parlamentu ČR, zrušil tu část loterijního 
zákona, která umožňovala MF nedbat na stanoviska obcí. Tím se 
otevřela cesta všem obcím v ČR začít rozhodovat o hazardu na 
svém území samostatně. V květnu 2013 Ústavní soud vyhověl 
i druhé části naší stížnosti, vedené proti MF a nařídil mu bez 
odkladu zahájit řízení o rušení herních licencí v Klatovech. Přitom 
konstatoval, že dosavadní postup MF porušoval ústavní právo 
Klatov na samosprávu.

Současné počty
Na základě těchto kroků MF o něco přidalo na tempu. Z počtu 

320 přístrojů ve 24 provozovnách ve městě jsme dnes na 77 
přístrojích v 10 provozovnách. Tabulka vypadá následovně:

Herny, které mají v provozovně dosud hrací přístroj, mají 
zkrácenou provozní dobu do 22 hodin. Restauracím a barům, které 
již žádný hrací přístroj nemají, zůstává otvírací doba do 02.00, 
v pátek a sobotu do 04.30 hod.

Ilegální herny
Vedle výše uvedených heren, které budou dále mizet, se objevil 

omezený počet heren ilegálních (víme v Klatovech o třech, možná 
čtyřech). Město podalo v dubnu a květnu 2014 příslušná trestní 
oznámení. Policie ČR následně v srpnu zabavila ve dvou hernách 
11 ks hracích přístrojů. Trestní řízení pokračují. 

Vývoj jde naším směrem
Na stranu vytrvale bojujících měst se začíná přiklánět i MF 

a parlament - připravuje se zákon, který vůbec nedovolí hrací 
přístroj v restauraci či baru, nýbrž jen v omezeném počtu kasin, pro 
jejichž zřízení budou platit náročné finanční podmínky. I potom ale 
zůstane obcím svoboda rozhodnout, zda taková zařízení na svém 
území vůbec chtějí. Na stranu měst se také postavila Asociace 

Hazard – co se podařilo a nepodařilo
hotelů a restaurací („hospody mají vydělávat na jídle a pití, ne na 
automatech“, prohlásil její předseda) a dokonce i Sdružení provo-
zovatelů heren, které na svém webu zveřejňuje nelegální herny 
( ). Klatovské tam najdete dvě. 

Městské peníze
Naše město výpadkem příjmů z hazardu přijde o cca 12 milionů 

Kč ročně. To je citelné. Ale druhou stranou mince je nákladová 
část. Známe-li výši příjmu a známe  procento odvodů do rozpočtu 
obcí a do rozpočtu státu, dané zákonem, můžeme kvalifikovaně 
odhadnout, že do automatů na území Klatov museli místní za rok 
naházet cca 300 milionů korun. Tyto peníze z velké části odtekly 
pryč, pro město a jeho občany bez užitku. Pokud jde o celostátní  
data, Češi ročně vloží do hazardu okolo 120 miliard korun. 
I z hlediska státního rozpočtu je příjem z toho problematický - 
udává se, že na 1 Kč získanou z hazardu stát vynaloží 2 až 3 Kč na 
odstraňování dopadů sociálních, zdravotních, rodinných  apod. 

Uspěli jsme?
Zcela vymýtit hazard z Klatov se dosud nepodařilo – je to otáz-

ka ještě několika měsíců. Podařilo se jej  ale zasáhnou tak, že do 
minulé podoby se už nevrátí. Není to moje zásluha – postupovali 
jsme jednotně jako celé vedení a každý se na společném úsilí 
něčím podílel. Rád bych za to kolegům – Mgr. Salvetrovi a Ing. 
Chroustovi – poděkoval. Měli jsme jednomyslnou podporu rady 
a nakonec i celého zastupitelstva. A nejdůležitější je, že i budoucí 
zastupitelstvo bude mít situaci ohledně hazardu výlučně ve svých 
rukou. 

Svatováclavské oslavy
V neděli 28. září ve 12.00 hod přivítá již tradičně před radnicí 

starosta města knížete Václava. Kníže přijede na koni se svojí dru-
žinou za zvuků zvonu Vondra, ve zbroji a v železné přilbici. V do-
bách míru kníže nosil čapku jako znak panovnické hodnosti. Tak 
oděného můžeme sv. Václava vidět na obou jezdeckých sochách, 
umístěných v Praze: starší, barokní sochu Bendlovu (řekl bych 
realistickou) najdeme nyní v parku na Vyšehradě – kníže je drobné 
postavy, v čapce, přikrčen, jak se na koni prodírá neznámým 
terénem, s pohledem předvídajícím nebezpečí, upřeným vpřed. Na 
Václavském náměstí ji nahradila romantická socha Myslbekova, 
která ilustruje rostoucí národní sebevědomí 19. století. Kníže 
v přilbici, majestátně vztyčený s širokým gestem shlíží na svůj 
národ, obklopen panteonem národních světců. Koruna jako symbol 
dědičného královského  titulu  se na hlavách přemyslovských králů 
objevuje více než 250 let po smrti sv. Václava. Svatováclavská 
koruna, součást českých korunovačních klenotů, vznikla dokonce 
až 400 let po Václavově zavraždění, nechal ji vyrobit lucemburký 
římský císař a český král Karel IV.  

Pomník klatovského rodáka
Klatovy opravily v letošním 

roce pomník Václava Matěje 
Krameria na Olšanských hřbito-
vech v Praze. Hrob 1. třídy, 
oddělení: 3, č. hrobového místa: 
164 a je zařazen do naučné stezky, 
vedoucí po hrobech významných 
osobností.

www.mapynelegalnihohazardu.eu

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Herny Přístroje povol. MF

Herna „LAS VEGAS“, Vídeňská 197/I.
Herna „KANON“, Pražská 123/I.
Herna „El Rancho“, Zlatnická 121/I.
Herna „Lucky Money“, Zlatnická 29/I.
Herna „BARBAR“, Pražská 159/I.
Herna „Tipgames“, Denisova 102/I.
Herna „Club BONVER“, Plzeňská 823/II.
Herna K Letišti 671/II.
Herna „DIAMOND“, Vídeňská 77/IV.
Herna „MOON 24“, Vídeňská 77/IV.
                                                         Celkem:
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Na třetí stránce Zpravodaje 
jsou zpravidla uvedeny pří-
spěvky místostarosty Václava 
Chrousta, v jehož kompetenci 
jsou zejména rozpočet, územní 
plán, hospodářský odbor 
a odbor životního prostředí, 
organizace Technické služby, 
Odpadové hospodářství s.r.o. 
Jako předseda zapsaného 
spolku Klatovské katakomby ve 
svých příspěvcích zmiňuje 
i historická a kulturní témata. 
Dnes jsme, s ohledem na blížící 
se komunální volby, záměrně 
zvolili jiný způsob příspěvku – 

položili jsme panu místostarostovi tři otázky:
Pane místostarosto, jsme v druhé polovině roku a blíží se 

komunální volby. Do Vaší kompetence patří rozpočet, máme 
tedy jednoduchou otázku. Jsou Klatovy ve stejné finanční 
kondici jako před čtyřmi léty? Podařilo se udržet jejich 
rating?

Věřím, že odpověď na tuto otázku dokáže dát každý, kdo 
sleduje Zpravodaj města. V něm se snažím, a nejen já, průběžně 
a otevřeně informovat o finanční situaci města. Kromě toho 
průběžně a opět, řekl bych v nadstandardní úplnosti, 
zveřejňujeme všechna podstatná finanční data na www 
stránkách města v části věnované rozpočtu. Například nyní jsou 
tam k dispozici kompletní rozbory hospodaření města za 
1.pololetí roku 2014, včetně všech příspěvkových organizací, 
které město má. Zájemci si je mohou prostudovat, případně přijít 
na jednání zastupitelstva dne 9. 9., které je právě rozborům 
hospodaření  (ale nejen jim) věnováno. Ale abych odpověděl 
konkrétně na Vaši otázku, dovolte mi uvést jen několik dat:

Za prvé - koncem roku 2010 jsme měli k dispozici finanční 
prostředky (tj. zůstatky našich účtů u bank) ve výši 80,2 mil. Kč, 
k 30. 6. 2014 je zůstatek finančních prostředků 181,2 mil. Kč, 
a to navzdory tomu, že jsme jen za prvních 6 měsíců letošního 
roku investovali téměř 80 mil. Kč.

Za druhé - průběžně splácíme investiční úvěry, které město 
má. O úvěrech jsem podrobně hovořil již v červencovém čísle 
Zpravodaje. Připomínám tedy jen, že koncem roku 2010 celková 
výše úvěrů přesahovala částku 200 mil. Kč, koncem roku 2014 
budou investiční úvěry pod úrovní 140 mil. Kč. Znamená to, že 
současné zastupitelstvo cílevědomě (a já říkám zodpovědně) 
snižovalo úvěrové zatížení města. Opět jen pro připomenutí – 
jde celkem o tři úvěry, ten první je na projekt „Čisté město“, je 
hrazen z nájemného za vodohospodářskou infrastrukturu, další 
dva pak jsou hypotéční úvěry, které jsou spláceny z nájemného 
za byty, jež byly z těchto prostředků pořízeny. Ani jeden z úvěrů 
neohrožuje běžné hospodaření města.

Za třetí – už od roku 2007 si město nechává zpracovat tzv. ra-
ting, a to od mezinárodně uznávané agentury Moody´s. Letošní 
rating bude představen na jednání zastupitelstva 9. 9., nechci jej 
tedy příliš komentovat dopředu. Přesto bych rád uvedl, že 
rating na úrovni „Aa1.cz s výhledem stabilní“ je nejvyšší rating, 
kterého české město může dosáhnout. Je to vlastně jakási 
jednička na pomyslném vysvědčení. Jsme rádi, že tento rating 
město Klatovy drží dlouhodobě a že i zdůvodnění, které 
agentura dává - cituji: „Národní rating Aa1.cz udělený městu 

Bilanční rozhovor
Klatovy odráží obezřetný přístup vedení města, díky kterému 
město dosáhlo dobrých provozních výsledků a solidní úrovně 
hotovostních rezerv, které pokrývají dluh města...“ – je pro nás 
pozitivní. Občas slyšíme kritiku, proč si vůbec rating necháváme 
zpracovat. Ano, můžeme se bez něj „obejít“, ale neuslyšíme 
potom kritiku, že se  a proto jej nechceme? 

Hovoříme-li o hospodaření města, měli bychom se vlastně 
věnovat i organizacím, které město má. Jak si vedou ony?

Ano, to je správné. Město je zřizovatelem několika příspěv-
kových organizací a dále je „vlastníkem“ (přesněji společníkem 
či akcionářem) několika obchodních společností. Budeme-li se 
nejprve zabývat příspěvkovými organizacemi, tak jejich 
hospodaření za prvních 6 měsíců tohoto roku popisuje tabulka:

Všechny hospodaří s kladným výsledkem, můžeme tedy 
hovořit o zisku nebo o úspoře provozního příspěvku. Všechny 
jsou zodpovědné, respektive jejich ředitelé a ředitelky 
a samozřejmě i další vedoucí pracovníci. 

Město stoprocentně vlastní (tj. je jediným vlastníkem) další 
tři společnosti s ručením omezeným, jejich výsledky za první 
pololetí zobrazuje následující tabulka:

Hospodaření těchto společností je hodnoceno pravidelně na 
jednání rady města, zpravidla jde o detailní a věcné jednání. 

Názor na to, jak městské organizace hospodaří, si však může 
udělat každý občan sám. Rozbory hospodaření příspěvkových 
organizací jsou, jak už jsem uvedl, na www stránkách města. 
Výroční zprávy společností s ručením omezeným jsou pak ve 
sbírce listin rejstříkového soudu, k té se každý dostane snadno, 
stačí jen na internetu zadat  .

Doufám tedy, že čísla odpověděla sama na Vaši otázku – 
organizace si vedou dobře. Je tu ještě jedna věc, kterou bych rád 
zmínil – finanční stabilita organizací je dána finanční stabilitou 
města. To, že město dobře hospodaří, dává určitou jistotu i jeho 
organizacím – stačí jen připomenout výši základního provozního 
příspěvku, který rozpočet města dává na rok 2014 organizacím:

„ratingu bojíme?“

www.justice.cz

Organizace
- údaje v tis. Kč

Výnosy
celkem

Technické služby města Klatov

Městský ústav sociálních služeb

Městská knihovna

Městské kulturní středisko

34.388

Základní škola Klatovy, Čapkova ul.

Základní škola Tolstého 

Základní škola Plánická Klatovy

39.629

4.721

7.464

13.307

14.500

18.114

Náklady
celkem

32.788

36.937

4.343

7.131

12.742

14.164

17.656

Masarykova základní škola Klatovy

Celkem

Mateřská škola Klatovy

12.393

27.301

171.817

11.735

26.643

164.139

Výsledek
hospodař.

1.600

2.692

378

333

565

336

458

658

658

7.678

Společnost
- údaje v tis. Kč

Náklady

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

Lesy města Klatov s.r.o. 

12.135

2.759

4.421

Výnosy 

12.477

3.120

5.509

Celkem 19.315 21.106

Výsledek
hospodař.

342

361

1.088

1.791

pokračování na straně 4
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Oprava povrchu části chodníku Domažlické ulice – oprava povrchu části 
chodníku ze zámkové dlažby v úseku mezi Plzeňskou a Nádražní ulicí 
vpravo včetně opravy povrchu lávky přes Drnový potok.
Termín provedení od 23. 6. do 4. 7. 2014 - hotovo. Probíhá technologická 
přestávka na vytvrdnutí betonu na lávce. Následně během měsíce září bude 
povrch lávky ošetřen pryskyřicovým nátěrem. Kvůli pokládce a vytvrd-
nutí pryskyřicového nátěru bude lávka na jeden týden uzavřena.

Oprava inženýrských sítí a komunikace Šmeralovy ulice – rekonstrukce 
kanalizačního a vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodu, oprava veřej-
ného osvětlení, oprava povrchu chodníků a vozovky. Termín provedení 
kanalizace, vodovodu a plynovodu: od 14. 7. do 12. 9. 2014.
Termín provedení VO a povrchu komunikací: od 1. 9. do 24. 10. 2014.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky provozu. Přístup 

k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rozšíření MK v obci Kydliny – rozšíření místní komunikace, která slouží 
pro dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí v obci Kydliny s krytem 
z asfaltového betonu včetně odvodnění. Termín provedení: od 1. 9. do 31. 
10. 2014. Práce se provedou za úplné uzavírky provozu. Přístup pro 
pěší k přilehlým nemovitostem bude zabezpečen.

Přeložení kabelu ČEZ a úprava chodníku Dukelská – přeložení kabelu a 
rozvaděče ČEZ na druhou stranu ulice (k soudu), stavební úprava chodníku 
na křižovatce ulic Dukelská, Masarykova, vodorovné dopravní značení 
umožňující podélné parkovací stání spojené s novým šířkovým 
uspořádáním vozovky Dukelské ulice v úseku Nábřeží Kpt. Nálepky-
Masarykova. Termín provedení: kabel ČEZ 1. 9. – 19. 9. 2014, úprava 
chodníku 22. 9. – 17. 10. 2014. Chodník bude v místě stavby uzavřen. 

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na 
komunikacích.
Dále budou prováděny práce na pokládce optických kabelů 
provozovateli sítí, které zásadně neomezí provoz na komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Komunikace v měsíci září 2014
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

S a m o z ř e j m ě  
u různých organi-
zací je váha naše-
ho příspěvku růz-
ná – školy, např. 
dostávají příspě-
vek na osobní 
náklady (tj. mzdy 
a sociální a zdra-
votní pojistné) od 
státu, Měst. ústav 
sociálních služeb 
statečně bojuje 
nejen o platby od 
pojišťoven, ale 
též o různé granty 
a dotace na so-
ciální činnosti, které provozuje. Ale v případě Městského kultur-
ního střediska příspěvek od města představuje více než 50% jeho 
výnosů, u Technických služeb více než 70% a u Městské 
knihovny příspěvek města dosahuje téměř 90% jejích výnosů. 
To, myslím, dostatečně ilustruje fakt, že rozumné hospodaření 
města a jeho stabilita jsou základem stability těchto organizací. 
Na městu pak je, aby požadovalo jejich efektivní výkon – 
chcete-li výborné služby. A i to, jak organizace své služby 
poskytují, v jakém rozsahu, kvalitě, přístupu, bylo předmětem 
diskuse při rozborech hospodaření.

Co byste rád řekl závěrem?
Rád bych poděkoval všem zastupitelům za spolupráci. Jsem 

rád, že v Klatovech není rozpočet „politikem“ a že se snažíme 
věcně, realisticky a společně řešit vše potřebné. Vím, že to není 
samozřejmé, i proto jsem klatovským zastupitelům za tento 
přístup vděčný. Poděkování bych rád vyjádřil i zaměstnancům 
úřadu, kteří se na přípravě rozpočtů, investičních projektů, 
územním plánu atd. tedy věcí, které jsem měl možnost 
ovlivňovat a koordinovat, podíleli. V drtivé většině měli snahu 
věci řešit. Poděkování patří všem občanům města 
a integrovaných obcí, kteří se mně snažili přinášet podněty, 
komentáře, názory – byla to důležitá zkušenost, důležitá zpětná 
vazba. Ještě jedno poděkování mám na mysli, je však osobní 
a tudíž jej i osobně „vyřídím“. Příště, předpokládám, budu 
hovořit o budoucnosti. 

Přeji Vám vše dobré, Václav Chroust.

Příspěvek
2014

8.500

59.500

7.600

7.780

4.435

3.555

4.200

4.075

10.500

114.425

4.280

Organizace
- údaje v tis. Kč

TSMK - provozní příspěvek

Městský ústav sociálních služeb

Městská knihovna

Městské kulturní středisko

Základní škola Klatovy, Čapkova ul.

Základní škola Tolstého 

Základní škola Plánická Klatovy

Masarykova základní škola Klatovy

Celkem

Mateřská škola Klatovy

Zimní stadión OPS

dokončení ze strany 3Bilanční rozhovor



Ceník plavecký bazén + rekreační bazén s atrakcemi - vstupné:
Dospělí

1 hod. 50,- Kč
1,5 hod. 70,- Kč
2 hod 80,- Kč
 každá další hod. 30,- Kč

Zlevněné (děti, studenti do 26 let, senioři starší 65 let)
1 hod. 30,- Kč
1,5 hod. 40,- Kč
2 hod 50,- Kč
každá další hod. 20,- Kč

Rodinné vstupné 2 + 2
2 hod. 200,- Kč
každá další hod.   85,- Kč

(rodinné vstupné - platí pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 15 let)

Děti 1 – 3 roky   Zdarma – pouze do dětského bazénu
Doprovod ZTP/P   Zdarma
Doprovod dětí na kurz plavání ve velkém bazénu 20,- Kč
(platí pro doprovod dětí starších 6-ti let – bez možnosti plavání a saunování)

permanentky:
Dospělí   10 hod. 400,- Kč

  20 hod. 750,- Kč
Zlevněné (děti, studenti do 26 let, senioři starší 65 let)

   10 hod. 240,- Kč
   20 hod. 450,- Kč

Roční 5000,- Kč
(Roční permanentka je nepřenosná a má stanovenou dobu platnosti na jeden 
rok od data jejího vydání. Platí pouze na vstup do plaveckého bazénu 
a rekreačního bazénu s atrakcemi. Součástí permanentky je fotografie. 
Permanentkou se pak její vlastník prokazuje vždy při příchodu na recepci, 
permanentka se pak ponechá na recepci po dobu pobytu jejího vlastníka 
v plaveckém bazénu nebo zábavním centru. Max. 1 hodina denně.)

Ceník Welness centrum – sauny, Whirpool
(níže uvedené ceny platí pro celý areál)
zahájení provozu bude včas zveřejněno - vstupné :
Dospělí

  1,5 hod. 100,- Kč
  2 hod. 120,- Kč
  každá další hod.   40,- Kč

Zlevněné (děti, studenti do 26 let, senioři starší 65 let)
  1,5 hod. 70,- Kč
  2 hod 85,- Kč
  každá další hod. 30,- Kč

Rodinné vstupné 2 + 2
  2 hod. 330,- Kč
  každá další hod. 110,- Kč

(rodinné vstupné – platí pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 15 let)
Doprovod ZTP/P Zdarma
permanentky:
Dospělí  10 x 1,5 hod.   800,- Kč

 20 x 1,5 hod. 1500,- Kč
 10 x 2 hod.   960,- Kč
 20 x 2 hod 1800,- Kč

Zlevněné (děti, studenti do 26 let, senioři starší 65 let)
 10 x 1,5 hod   560,- Kč
 20 x 1,5 hod 1050,- Kč
 10 x 2 hod.   610,- Kč
 20 x 2 hod. 1275,- Kč

Výše uvedené ceny jsou osvobozeny od DPH (§ 51)
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V souvislosti s rekonstrukcí veřejného osvětlení a ozvučení 
náměstí Míru dojde vzhledem k výměně sloupů a jejich novému 
umístění také ke změně způsobu parkování.

Parkoviště umístěné ve středu náměstí bude zmenšeno o jednu 
řadu stání pod  kašnou. V tomto parkovišti bude stanoven 
jednosměrný provoz, vjezd bude stejný, tedy ve směru od barokní 
lékárny, výjezd bude nově zřízen naproti Komerční bance. Některá 
parkovací stání budou změněna ze šikmých na kolmá s najížděním 
z komunikace od ČSOB.

Naopak budou přidána parkovací stání na východ a na západ 
od kašny.

I přes tuto změnu zůstanou počty parkovacích míst (placených, 
pro držitele parkovacích karet, vyhrazených pro klienty peněžních 
ústavů, městského úřadu, apod.) zachovány.

Čtyři místa vyhrazená pro těžce zdravotně postižené osoby 
budou ze středu přemístěna na okraje náměstí k chodníkům. Tato 
místa budou stavebně upravena tak, aby mohli vozíčkáři bezpečně 
najet na přilehlý chodník. Budou bezplatná, ale zůstane časové 
omezení jejich využití na dobu do 60 minut. Dvě místa pro ZTP-P 
vyhrazená pro účastníky jednání na Městském úřadě budou 
přemístěna před budovu MěÚ a budou též bezbariérově upravena.

Veškerá parkovací stání budou vyznačena vodorovným 
dopravním značením a svislým dopravním značením s dodat-
kovou tabulkou s vyznačením účelu  užívání.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Na náměstí Míru dojde 

ke změně způsobu parkování

Krytý plavecký bazén 

– ceník platný od 1. 9. 2014

Situace parkování na náměstí po rekonstrukci:



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 6 ZÁŘÍ 2014



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 7ZÁŘÍ 2014

Městské kulturní středisko Klatovy zve širo-

kou veřejnost na tyto zářijové akce:
Výstava Občanského sdružení Královský Hvozd „Šumava – 

historie Královského hvozdu“ – do 7. 9. 2014 v Atriu KD 
Klatovy. Otevřeno po-ne  9.00 - 16.00 hodin.

12. – 13. 9. 2014 „VÝSTAVA HUB – V. ročník mykologické 
výstavy“. Mykologický klub a MěKS Klatovy pořádají výstavu 
s mykologickou poradnou. Otevřeno pátek a sobota od 9.00 do 
17.00 hodin. Galerie Atrium KD.

18. 9. 2014 MFKH Klatovy 2014 – „POCTA ŠUMAVĚ“. 
Koncert vážné hudby v sále klatovské radnice. Účinkují: Jan 
Kučera – klavír a Epoque Quartet: David Pokorný – housle, 
Vladimír Klánský – housle, Vladimír Kroupa – viola, Vít Petrášek 
– violoncello. Začátek v 19.00 hodin.

20. - 21. 9. 2014 „TVOŘIVÝ VÍKEND“ - od 10.00 – 17.00 
hodin. Podruhé v KD víkend plný inspirace a nápadů. Přijďte si 
vyrobit vinuté perly, dřevěné a podzimní dekorace, náramky 
z různých materiálů (kůže, dřevo, korálky…), nebo nakoupit 
materiál na domácí tvoření. Atrium KD.

25. 9. – 7. 10. 2014 „SPOLEK ČESKÝCH BIBLIOFILŮ 
A JAROSLAV SEIFERT“. SČB, Hifiklub Klatovy a MěKS 
Klatovy pořádají výstavu k 30. výročí udělení Nobelovy ceny za 
literaturu básníku J. Seifertovi. Vernisáž se křtem knihy „Bytí 
s básníkem Jaroslavem Seifertem“ proběhne 24. 9. 2014 v 17.00 
hodin. Otevřeno pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hodin. Galerie 
Atrium KD.

27. 9. 2014 „KLATOVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY“ na 
náměstí Míru v Klatovech. Prodej farmářských výrobků a vlastních 
výpěstků. Od 8.00 do 13.00 hodin.

28. 9. 2014 „SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY“ – Svato-
václavská jízda a kulturní program od 10.30 – 16.00 hodin na 
klatovské náměstí Míru.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
Vám krásné zářijové dny.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Podrobný program všech akcí najdete na   
a na facebooku MěKS. 

www.mksklatovy.cz

Organizace působící na území města Klatov, mohou do 
30. 9. 2014 podávat žádosti o dotaci na pravidelnou činnost.

Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu 
města Klatov a zároveň tiskopis žádosti lze získat na 
webových stránkách města  nebo je možné 
si jej vyzvednout na odboru školství, kultury a cestovního 
ruchu a dále i v sekretariátu p. místostarosty JUDr. Štancla.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

www.klatovy.cz

Do 30. 9. 2014 mohou kulturní a sportovní 
organizace žádat o dotaci.

OZNÁMENÍ

Období školního vyučování, které bylo zahájeno v pondělí 
1. září 2014 na základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a konzervatořích, bude 
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v úterý 30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 
29. října 2014.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 
2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015. Vyučování začne v pondělí 
5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 
2015.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla škol 
stanoveny pro okres Klatovy na dny od 16. do 22. února 2015.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 
3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do 
pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne 
v úterý 1. září 2015.

Přeji všem žákům, studentům, pedagogům i rodičům úspěšný 
a bezproblémový školní rok. 

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Organizace školního roku 2014/2015

Městská knihovna Klatovy – přehled 

kulturních akcí na září 2014
Šumava umírající? Ne. Romantická - Výstava fotografií 

Václava Vetýšky u příležitosti 130. výročí narození Josefa Váchala 
je k vidění v prostorách oddělení pro dospělé čtenáře do 31. října.

Starej rybíz - Autorské čtení z nové básnické sbírky Dušana 
Kučery. Hudební doprovod Radek Sedláček. Pořad se koná 11. září 
od 18 hodin ve společenském sále knihovny.

Václav Sika: Ilustrace - Výstava ilustrací ke knihám 
spisovatelky Marie Rivai Smaragdové ostrovy a Květy bez vůně. 
Vernisáž 16. září od 18 hodin, výstava potrvá do 31. října.

MUDr. Michal Janek: Současné trendy a možnosti 
v operaci šedého zákalu - Přednáška věnovaná 100. výročí vzniku 
klatovské nemocnice se uskuteční 17. září od 18 hodin.

Magda Radostová: Aljaška divoká a krásná - Cestopisný 
pořad spojený s promítáním fotografií a zajímavým vyprávěním se 
koná 25. září od 18 hodin ve společenském sále knihovny.

Více informací na . Městská knihovna Klatovy.www.knih-kt.cz

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Šafaříka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

msafarik@mukt.cz

Město Klatovy ve spolu-
práci s Galerií Klatovy/Kle-
nová připravilo nejen pro 
turisty, ale i pro místní občany 
novinku usnadňující pohyb po 
kulturních památkách města – 
mobilní aplikaci pro chytré 
telefony s operačními systémy 
Android a iOS.

Klatovy se jako jedno 
z prvních měst v České re-
publice rozhodlo pro svoji 
propagaci využít nákladově 
velmi efektivního marketin-
gového nástroje otevírajícího 
město zcela novému seg-
mentu návštěvníků. 

Aplikace totiž umožňuje 
tomu, kdo si ji nainstaluje, bez 
osobního „živého“ průvodce 
projít městem s profesionálně 
namluveným slovem doplně-
ným nejen  zvukovými efekty, 
ale také spoustou fotografií 
a obrázků. Komentovaná 
prohlídka města obsahuje 52 
zastavení a uživatele, díky 

Turistická aplikace pro chytré telefonyTuristická aplikace pro chytré telefony
GPS navigaci, neomylně při-
vede na každé zajímavé místo.

Odpovědní zástupci města 
spolu s dodavatelem aplika-
ce chtěli oslovit a okouzlit 
všechny cílové skupiny zá-
bavným a inovativně kompo-
novaným obsahem aplikace, 
představit naše město a kla-
tovský region jako destinaci 
vhodnou pro víkendový nebo 
prázdninový pobyt. Zkušený 
tým složený z redaktorů, ro-
dilých cizojazyčných mluv-
čích, plzeňských herců nebo 
zaměstnanců některých kla-
tovských kulturních institucí 
vtiskl obsahu aplikace krea-
tivní formu a umožnil dosa-
žení skutečně profesionálního 
výsledku. 

Dialog návštěvníka s na-
ším městem a jeho historií se 
skutečně stává interaktivním 
a návštěva Klatov tak nabývá 
zcela nové kvality. Mobilní 
aplikace umožňují návštěvní-

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2014 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2014 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

kům nejen dopředu se na výlet 
do našeho města připravit 
a naladit, ale také si kdykoli 
později naše město a s ním 
spojené příběhy připomenout. 

Mobilní aplikace má tři ja-
zykové verze: českou, anglic-
kou a německou a ještě dodej-
me, že ke stažení z AppStore 
nebo Google Play je zdarma. 
Odkazy na aplikaci najdete na 
internetových stránkách města 
nebo na dveřích klatovského 
informačního centra.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR

Android Apple
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státnosti připomínat. Dovolím 
si zmínit alespoň dva důvody.

Žijeme v době provázené 
občasnými nářky na domi-
nantní postavení velkých 
národů a přehlížení nás 
„malých“. Ke steskům však 
není nejmenší důvod. Jako 
mnohé jiné státy jsme i my 
zemí s bohatou historií. 
Právem můžeme být pyšní na 
významné osobnosti a udá-
losti, které jsou s ní spojeny 
a v kalendářích jsou dnes 
zapsány červeným písmem 
jako dny státních svátků. Pře-
devším z pohledu budoucnosti 
bychom je neměli vnímat jako 
pouhé volné dny. Není náho-
dou, že se k nim upíráme 
vždy, když nám hrozí nebez-
pečí. Dokáží nás semknout 
a posílit.

Neméně cennou pak byla 
přítomnost celých rodin. 
Často slýchám, že v běžném 
pracovním rytmu „není čas“. 
S dětmi se mnohdy míjíme 
a setkáváme se až v pozdním 
večeru. Kdy jindy, než právě 
ve sváteční den je příležitost 
být spolu. A že to dělalo dobře 
nejen dětem, ale i vám, rodi-
čům, vůbec nepochybuji.

Během slov „sv. Václava“ 
mne napadlo, zda to ten sku-
tečný měl jednodušší oproti 
dnešku, kdy o každé záleži-
tosti rozhoduje nikoliv jeden 
člověk, ale kolektiv. Jedno 
zda parlament či zastupi-
telstvo. Rozhodnutí zasahující 
do vzdálenější i nedávné 
minulosti patří určitě k těm 
nejsložitějším. Velmi pod-
statnou a zodpovědnou roli 
v nich sehrávají odborníci 
z řad architektů a památkářů. 
Nejinak tomu bylo v případě 
zateplení kulturního domu 
nebo osvětlení náměstí. Jed-
noznačně si stojím za tím, že 
každá doba přináší nové 
materiály i technologie. Jako 
nejhorší variantu pak odmítají 
napodobování historického, 
které popírá běh času. Byť 
občas jejich pohledům nero-
zumíme, vnímáme je rozpo-
ruplně (nejsem výjimkou), 
měli bychom jimi předklá-
daným odborným názorům 
dopřát sluchu.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované,

poslední zářijovou neděli 
jsme si společně připomněli 
smrt patrona českých zemí 
Svatého Václava. Jeho sym-
bolický příjezd v čele svato-
václavské jízdy podbarvený 
zvonem Vondrou i následující 
doprovodný kulturní program 
přilákal na klatovské náměstí 
velké množství přihlížejících. 
Právě ona vaše hojná účast 
mne utvrdila v tom, že je do-
bře si významné mezníky naší 

Každá doba je jiná…

2x Jiří Jiřík

Jednání Rady města

Úterý 14. 10. 2014

Úterý   4. 11. 2014
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Od 6. do 12. října t.r. probíhá 
celostátní Týden knihoven. 
Podívejme se při té příležitosti 
stručně na dostupnost a na-
bídku knih v našem městě. 

Městská knihovna
Městská knihovna působí 
v Klatovech od 19. století, od 
r. 1993 pod městem Klatovy. Je 
tradiční a osvědčenou institucí 
s velkým počtem čtenářů a roč-
ním objemem výpůjček, který 
se pohybuje okolo 180 000 
svazků. Má svoji studovnu 
a čítárnu, má také čile působící 

a hojně navštěvované dětské oddělení. Kromě vlastní knihov-
nické činnosti pořádá přednášky a besedy pro veřejnost, 
odborná školení, výstavy a další kulturní akce. V průběhu 
posledních 4 let jsem se o její činnosti, ekonomice a bohatství 
jejího knižního fondu zmiňoval opakovaně. Možná ale ne 
všichni obyvatelé našeho města si uvědomují, že i další 
klatovské instituce nabízejí své knihovny pro potřeby 
veřejnosti, proto o nich připojím pár slov.

Knihovna Vlastivědného muzea Dr. Hostaše
Zdejší muzeum disponuje rozsáhlou knihovnou o cca 

130 000 svazcích, z nichž 71 000 svazků je katalogizovaných 
a přístupných veřejnosti, na dalších práce pokračuje. Knihovna 
má speciální fondy, často přesahující regionální rámec. Např. 
Fond výročních zpráv středních škol je třetí největší v celé 
republice a zahrnuje výroční zprávy škol od 19. stol., dokonce 
i včetně některých italských a polských. Unikátní je také Fond 
rukopisů, nejvzácnějším kusem je iluminovaný rukopis 

Týden knihoven - knihovny v Klatovech
Právního kodexu Brikcího z Kaplice z 15. století, v kožené bílé 
a kovem pobité vazbě. Vzácné tisky obsahuje Fond prvotisků, 
včetně 33 ks prvotisků pořízených před rokem 1500. 

Knihovna GKK
Galerie Klatovy Klenová má rovněž vlastní knihovnu, 

věnovanou především výtvarnému umění. Obsahuje na 1 600 
svazků, sloužících především potřebě činnosti Galerie, ale na 
požádání přístupných i veřejnosti. Knihovna je umístěna 
na Klenové.

Knihovna SOA
Státní okresní archiv v Klatovech obsahuje pochopitelně 

především archiválie, ale má také svou knihovnu, kterou 
rozšiřuje nákupy. Je orientována regionálně, obsahuje 6 500 
svazků a je také přístupná k prezenčnímu studiu veřejnosti.

Ostatní
Existují i další knihovny, určené pro vymezený okruh 

čtenářů, u nás k nim patří např. školní knihovny, které jsou 
k dispozici studentům. 

Knihovní síť napovídá hodně o kulturnosti města a jeho 
občanů. Klatovy poskytují i v tomto ohledu víc než průměr. 
Vedle knihoven je ve městě poměrně rozsáhlá paleta dobrých 
knihkupectví a pokud vím, dva antikvariáty: jeden v Městské 
knihovně s časově omezeným provozem a druhý, soukromý, 
v ulici Kollárově („betonka“). Ten má nabídku bohatou jak 
v knihách, tak v časopisech, obrazech, starých pohlednicích 
a dalších zajímavostech a opakovaně jsem se tam setkal i se 
zájemci ze zahraničí.

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

V září letošního roku podepsal na základě rozhodnutí zastu-
pitelů starosta města Mgr. Rudolf Salvetr smlouvy o budoucích 
smlouvách kupních se třemi investory v Průmyslové zóně Pod 
Borem v Klatovech.

Prvním z investorů je BERGER BETON spol. s r. o., která 
zde vybuduje moderní provozovnu na výrobu betonových 
směsí vyhovující ekologickým předpisům.

Společnost předpokládá zaměstnanost v úrovni 10 - 15 za-
městnanců. Pozemek pro firmu má výměru 16 891 .Druhým 
investorem je ENIX METAL s.r.o.. Společnost hodlá na 
pozemku o výměře 13 874  postavit výrobní halu pro 
kovovýrobu, kovoobrábění a nástrojářství. Do haly přesune 
svůj dosavadní provoz z Příchovic včetně 15 zaměstnanců. 
V novém provozu předpokládá zaměstnat celkem 40 
zaměstnanců. Třetím investorem je pan Jürgen Pöschl, jehož 
firma již v Klatovech provozuje průmyslovou prádelnu a jeho 
investičním záměrem je realizovat v zóně nový objekt 
velkoprádelny s nejmodernější ekologickou technologií. 

2
m
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Tři noví investoři v Průmyslové zóně 

Pod Borem v Klatovech

Tři noví investoři v Průmyslové zóně 

Pod Borem v Klatovech
Využije k tomu pozemek o výměře 13 900 . Investor 
předpokládá zaměstnanost na úrovni 25 - 30 zaměstnanců. 

Všichni tři investoři předpokládají velmi rychlé vybudování 
svých provozoven a jejich zprovoznění v průběhu roku 2015.

2
m
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Vážení čtenáři,

město Klatovy je finančně 
zdravé. Hovoří o tom nově pu-
blikovaný rating (tj. zhodno-
cení finanční situace města) od 
agentury Moodys. Renomo-
vaná, nezávislá mezinárodní 
agentura udělila našemu městu 
národní rating na úrovni Aa1.cz 
s výhledem „stabilní“. Je potě-
šitelné, že se tak děje opako-
vaně. Ve svém zdůvodnění 
Moodys uvádí: „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 
dluh města.“ Celá zpráva je rozsáhlejší a je k dispozici na webu 
města v části věnované rozpočtu.

Dokončili jsme návrh provozního rozpočtu na rok 2015. 
Předpokládáme příjmy na úrovni 348,5 mil. Kč, výdaje 
v celkové výši 255,4 mil. Kč, přebytek tedy činí 93,1 mil. Kč. 
Po započtení splátek investičních úvěrů ve výši 16,3 mil. Kč 
dostáváme výsledek hospodaření příštího roku 76,8 mil. Kč. 
Tento „disponibilní přebytek“, bude, jak samo slovo naznačuje, 
k dispozici na financování potřeb města, a to spolu se zdroji, 
které jsme vytvořili v minulých letech.

Rád bych zdůraznil, že jde o návrh provozního rozpočtu. 
Je to tedy dokument, se kterým se nové zastupitelstvo (vzniklé 
po komunálních volbách) seznámí a potvrdí či nepotvrdí jeho 
relace. Návrh je pomocí současného zastupitelstva tomu 
novému, protože rozpočet na nový rok musí schválit nové 
zastupitelstvo.

Pokud se noví zastupitelé například rozhodnou navýšit 
částky, které plánujeme do údržby komunikací (v návrhu je 15 
mil. Kč) - řekněme o 5 mil. Kč, pak se samozřejmě zvýší 
výdaje a sníží přebytek rozpočtu. Pokud budou noví zastupitelé 
více optimističtí na straně příjmové (rozpočet počítá s příjmem 
ze sdílených daní ve výši 210 mil. Kč, přestože propočet 
ministerstva financí postavený na makroekonomické prognóze, 
naznačuje, že bychom v příštím roce mohli dostat až 224 mil. 
Kč), pak i to se promítne do konečné verze rozpočtu. Současný 
návrh je založen na respektování zásady opatrnosti – příjmy 
raději „malinko“ podhodnocujeme, výdaje naopak poněkud 
nadhodnocujeme. Opatrnost se, věřím, vyplácí.

Významné jsou a budou i investice, které město realizuje či 
je má připravené k realizaci. Velká část z nich je podpořena 
dotacemi z evropských fondů. Diskuse o rozsahu investic bude 
důležitá před schválením rozpočtu na rok 2015. 

Přestože je rozvoj města patrný v mnoha jeho částech, jsme 
i dnes na počátku pomyslné cesty do budoucnosti. Je mnoho 
věcí, které ještě musíme udělat a změnit. Některé můžeme 
zvládnout sami - například péči o vzhled města a jeho kulturní 
a společenský život, jiné mohou být takzvaně nad naše síly 
– přesto i ty musíme pojmenovat a usilovat o jejich změnu. 
Musíme usilovat o to, aby Klatovy byly centrem našeho 
regionu, které bude vidět a slyšet i v národním měřítku.

Trápí nás totiž přílišná a mnohdy zbytečná centralizace 

Návrh rozpočtu 2015
země. Proč musí být kvalifikovaná práce tak významně 
soustředěna v Praze, případně krajských městech? Vždyť 
„informační dálnice“ v podobě kvalitního internetového 
připojení, možnosti videokonferencí, sdílení dat a dokumentů 
je dnes téměř skutečností? 

Proč tak pomalu a těžce český stát buduje komunikace, 
které jsou pro města na „periférii“ tak životně důležité? Proč 
musí klatovský starosta tak usilovně lobovat za dopravní 
přivadeč města k dálnici a obchvat města? Být nebo nebýt 
spojen s dálnicí je klíčem k budoucnosti.

I v Klatovech potřebujeme více kvalifikované práce. Těší 
nás sice poslední údaje o míře nezaměstnanosti: Úřad práce 
k datu 3. 10. uvádí míru nezaměstnanosti pro Klatovy 3,88%, 
bývalý okres Klatovy ke stejnému datu vykazuje míru 
nezaměstnanosti 5,55 %, celá ČR vykazuje 7,40 % (pozor – 
toto číslo platí k 31. 8.), což jsou „pro Klatovy výborná čísla“. 
Ale přijde zima a míra nezaměstnanosti se zvýší… pak možná 
najde své zaměstnance Jitona či Drůbežářský závod Klatovy. 
Obě firmy hledají pracovníky do výroby. Důležitá je však 
i struktura nezaměstnanosti. 

Přestože se v posledním období podařilo podepsat několik 
smluv s investory do průmyslové zóny, která byla vybudována 
díky úsilí města, ale přišla později, než přijít měla, stále čekáme 
na většího investora. Dokážeme změnit trend, kdy mladí 
vysoce kvalifikovaní Klatované odcházejí za prací do center? 

Přestože jsou možnosti města relativně velmi omezené, 
musíme se o to pokusit. 

Přeji Vám vše dobré. 

Václav Chroust
místostarosta města

Městská knihovna Klatovy – přehled 

kulturních akcí na září 2014

V týdnu od 6. do 12. října 2014 probíhá již 18. ročník tradičního 
Týdne knihoven. Dále vás v měsíci říjnu zveme na přednášku 
Václava Vetýšky Šumava v díle Josefa Váchala, která se usku-
teční 16. října 2014 od 18 hodin ve společenském sále. Výstavu 
fotografií Josefa Váchala Šumava umírající? Ne. Romantická 
máte možnost zhlédnout v prostorách oddělení pro dospělé čtenáře. 
V galerii knihovny můžete navštívit výstavu ilustrací Václava 
Siky ke knihám Smaragdové ostrovy a Květy bez vůně 
spisovatelky Marie Rivai. Obě výstavy trvají do konce října. 

23. října 2014 od 18 hodin se ve společenském sále knihovny 
koná přednáška Iwana Rubáše Staré klatovské hostince. 
Povídání s promítáním bude zpestřeno divadelním vystoupením 
souboru RYNEK z Újezda u Plánice a také veřejnou prezentací 
a křtem nové brožury „Klatovská historie III.“.

Městská knihovna Klatovy zve všechny zájemce z řad 
pracovníků knihoven a zástupců jejich zřizovatelů na informační 
schůzku k tématu Možnosti získání financí z dotací. Cílem 
setkání je informovat zástupce knihoven a jejich zřizovatelů 
o možnostech získání finančních prostředků pro knihovny. 
Schůzky se můžete zúčastnit ve středu 15. října 2014 od 14.00 
hodin nebo v pátek 17. října 2014 od 9.30 hodin ve společenském 
sále Městské knihovny Klatovy.

Více informací na . Městská knihovna Klatovy.www.knih-kt.cz
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Oprava inženýrských sítí a komunikace Šmeralovy ulice – rekonstrukce 
kanalizačního a vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodu, oprava veřej-
ného osvětlení, oprava povrchu chodníků a vozovky. Termín provedení 
kanalizace, vodovodu a plynovodu: od 14. 7. do 29. 9. 2014 - hotovo.
Termín provedení VO a povrchu komunikací: od 1. 9. do 24. 10. 2014.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky provozu. Přístup 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rozšíření MK v obci Kydliny – rozšíření místní komunikace, která slouží 
pro dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí v obci Kydliny s krytem 
z asfaltového betonu včetně odvodnění. 
Termín provedení: od 1. 9. do 31. 10. 2014. 
Práce se provedou za úplné uzavírky provozu. Přístup pro pěší 
k přilehlým nemovitostem bude zabezpečen.

Přeložení kabelu ČEZ a úprava chodníku Dukelská – přeložení kabelu 
a rozvaděče ČEZ na druhou stranu ulice (k soudu), stavební úprava 
chodníku na křižovatce ulic Dukelská, Masarykova, vodorovné dopravní 
značení umožňující podélné parkovací stání spojené s novým šířkovým 
uspořádáním vozovky Dukelské ulice v úseku Nábřeží Kpt. Nálepky-
Masarykova. 
Termín provedení: kabel ČEZ 1. 9. – 19. 9. 2014 - hotovo, úprava chodníku 
29. 9. – 26. 10. 2014. 
Chodník bude v místě stavby uzavřen. 

 – vyčištění rybníka od 
nánosu bahna a další práce.
Termín provedení do 28. 2. 2015.
Z důvodu výjezdu nákladních vozidel došlo k uzavření autobusové 
zastávky pro MHD Puškinova, u parku. Cestující mohou využít 
nejbližší zastávky na trasách MHD.

Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na 
komunikacích.
Dále budou prováděny práce na pokládce optických kabelů 
provozovateli sítí, které zásadně neomezí provoz na komunikacích.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Komunikace v měsíci říjnu 2014
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Stavební práce na poldru 

a dvou obecních rybnících zahájeny
V minulých dnech byly zahájeny stavební práce na třech 
významných projektech, které mají za cíl zlepšit stav vodního 
režimu v krajině.

Jedná se o stavbu poldru v Lubech, který bude sloužit jako 
protipovodňové opatření na Mochtínském potoce a ochránit by 
měl při přívalových deštích část Lub, přiléhající k Drnovému 

3potoku. Poldr s celkovým retenčním objemem 47.900 m  
umožní přechodné zachycení povodňové vlny a tím vytvoření 
časového prostoru pro přípravu obyvatel území situovaného 
pod poldrem na příchod povodně. 

Stavbu provádí na základě výběrového řízení firma PAS 
PLUS s.r.o., dokončena bude v květnu příštího roku. 

Projekt s celkovými náklady ve výši 6,7 mil. Kč podpořila 
Evropská unie prostřednictvím Operačního programu životní 
prostředí dotací ve výši 6 mil. Kč.

Město zahájilo stavební práce na revitalizaci dvou rybníků – 
U Parku a v Soběticích. Oba rybníky slouží jako protipovod-
ňová opatření.

Rybník U Parku plní rovněž významnou krajinou funkci. 
V rámci jeho úprav dojde především k odbahnění a vybudování 
nového, kapacitního výústního zařízení a bezpečnostního 
přelivu. Opraveny budou břehy rybníka a ostrůvku. Podél hráze 
bude umístěno nové oplocení. Součástí realizace budou 

sadovnické úpravy v blízkosti rybníka. 
V koordinaci s revitalizací bude realizována stavba přísta-

viště se dvěma moly pro půjčovnu loděk a šlapadla. 
Stavbu provádí na základě výběrového řízení firma Lesní 

stavby, s. r. o. a dokončena bude v březnu příštího roku.
Projekt s celkovými náklady ve výši 6,7 mil. Kč podpořila 

Evropská unie prostřednictvím Operačního programu životní 
prostředí dotací ve výši 4,7 mil. Kč.

Rybník v Soběticích, sloužící rovněž jako místo pro svod 
dešťových vod u z obce, bude revitalizován v obdobném 
rozsahu jako rybník U Parku. Dojde k odbahnění, rekonstrukci 
výústního zařízení a bezpečnostního přelivu, úpravám břehů 
a zeleně.

Stavbu provádí na základě výběrového řízení firma 
ZVÁNOVEC, a.s. a dokončena bude v červnu příštího roku.

Projekt s celkovými náklady ve výši 3,1 mil. Kč podpořila 
Evropská unie prostřednictvím Operačního programu životní 
prostředí dotací ve výši 0,8 mil. Kč.

  Ing. Jana Michálková Ing. Daniela Pleskotová 
odbor životního prostředí      odbor rozvoje města

foto: Rudolf Langfoto: Rudolf LangRevitalizace rybníka v parkuRevitalizace rybníka v parku



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

Volby do zastupitelstev obcí jsou do určité míry specifické 
a v několika částech se liší od ostatních voleb. Např. tím, že 
v těchto volbách nelze hlasovat na voličský průkaz; volič, který 
se v době voleb nebude zdržovat v místě svého trvalého 
bydliště, nemůže ve volbách hlasovat. Další specifikem je, že 
pro volby do každého zastupitelstva je vytištěn jeden hlasovací 
lístek (i oboustranně), kde jsou uvedeny všechny strany, které 
podaly kandidátní listinu a byly registračním úřadem 
zaregistrovány. V Klatovech kandiduje do zastupitelstva města 
10 stran - volební lístek je vytištěn oboustranně ve formátu A2. 
Nejvýznamnější změnou z pohledu voliče je možnost, jakým 
způsobem může upravit hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku

1) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno (v Klatovech je to 27 
zastupitelů)

2) Možnosti úpravy hlasovacího lístku:
a. Křížkem označit v rámečku před názvem volební strany 

pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který 
má být v obci volen.

b. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno.

c. Kromě toho lze oba výše uvedené způsoby kombinovat, 
a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle 
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, 
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

3) Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani jednu volební 
stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do 
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední 
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva 
obce, je jeho hlas neplatný. Stejně tak, pokud křížkem 
označí více kandidátů, než je členů zastupitelstva anebo 
označí křížkem více než jednu stranu. I v těchto případech je 
hlas neplatný.

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

Jak správně hlasovat ve volbách do zastupitelstva města?Jak správně hlasovat ve volbách do zastupitelstva města?

STRANA 5

Oddlužení jako past
Lidí, kteří už nejsou schopni splácet své dluhy, stále přibývá. 
Pro ně představuje tzv. oddlužení jakousi poslední spásu. Ani 
tato oblast se však neobejde bez aktivit „šmejdů“, kteří se na 
neštěstí druhých chtějí obohatit. O tom už ví své i paní Zdena, 
která si společně s manželem vzala půjčku na rekonstrukci 
městského bytu. Ta se však neplánovaně prodražila a manželé 
si vzali další úvěr. Krátce po rekonstrukci bytu přišel manžel 
paní Zdeny o zaměstnání. Neštěstí nechodí samo, a tak jim v té 
době někdo ukradl auto, které bylo na leasing. Manželé navíc 
spláceli půjčku, kterou si vzali pro syna. Manžel paní Zdeny 
nemohl najít nové zaměstnání a upomínky za neplacení půjček 
chodily stále častěji. Paní Zdenu proto zaujala nabídka jedné 
oddlužovací agentury, která nabízela vyřešení všech dluhů. 
Oddlužovací agentura jim nabídla, že si mohou podat návrh na 
oddlužení a všechny problémy se okamžitě vyřeší – jen to bude 
stát dvacet tisíc. Tyto peníze paní Zdena samozřejmě neměla a 
na doporučení oddlužovací společnosti si je šla půjčit.

„Oddlužení, insolvence, nebo též osobní bankrot je proces, 
který umožňuje neúměrně zadluženým lidem se dluhů zbavit. 
Proces se řídí zákonem, rozhoduje o něm soud a má jasná pra-
vidla. Paní Zdena porušila hned v počátku procesu jedno z jeho 
základních pravidel – i když věděla, že nový dluh nebude 
schopna splácet, vzala si na pokrytí služeb oddlužovací společ-
nosti další půjčku,“ upozorňuje Michala Baslová, dluhová 
poradkyně regionální pobočky společnosti Člověk v tísni. Ta 
doplňuje další důležité pravidlo oddlužení – dlužník musí mít 
zajištěn stálý příjem a musí být schopen během pěti let uhradit 
alespoň třetinu dluhů. „Zjistili jsme, že řada oddlužovacích 
společností tuto podmínku přehlíží a nabízí oddlužení i lidem, 
kteří ji nemohou splnit,“ uvádí dluhová poradkyně. A důvod? 
„Námi testované společnosti si účtovaly nemalé částky bez 

ohledu na výsledek insolven-
čního řízení. Takovým společ-
nostem tedy nezáleží na tom, 
zda dlužníkovi skutečně po-
mohou k oddlužení. Prostě jen 
vyúčtují peníze za vypracování 
formulářové žádosti,“ varuje 
Michala Baslová.

Regionální pobočka spo-
lečnosti Člověk v tísni nyní 
vydala příručku Obezřetnost se 
vyplácí. Příručka se snaží upo-
zornit na riziková jednání 
a situace, do kterých se může 
dostat kdokoli z nás. „Vedle 
příběhů lidí, kteří se obrátili na 
naše služby, v publikaci 
uvádíme i návody, jak se rizikovým situacím vyhnout a jak na 
ně případně reagovat,“ upřesňuje Michala Baslová. Kromě po-
pisu rizik spojených s oddlužením se tak obyvatelé Plzeňského 
kraje mohou v příručce dočíst například o problémech 
spojených se zprostředkováním úvěru, exekucí, oddlužením 
nebo s nákupem na předváděcích akcích. 

Vydání příručky bylo hrazeno z prostředků Ministerstva 
vnitra a Plzeňského kraje. „Příručka bude distribuována zdarma 
a bude od poloviny října k dispozici na krajském úřadě, ale i na 
obecních a městských úřadech po celém kraji,“ doplňuje 
Pavlína Kučerová z Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
V elektronické podobě je příručka k dispozici například na 
webových stránkách organizace .clovekvtisni.cz/plzen
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Odevzdat lze například:
suché galvanické články, AKU baterie, kovové a plastové 
obaly znečištěné škodlivinami (barvy, oleje apod.), 
znečištěné textilie (od barev, olejů apod.), barvy, 
ředidla apod.

 Sběrný dvůr v Klatovech, ul. Dr. Sedláka
Provozní doba:

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

Město Klatovy uskuteční ve dnech 9. 10. 2014 až 20. 10. 2014

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADUSBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 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 

Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah 
k životnímu prostředí.
Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb. 
něná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.

www.klatovy.cz/mukt/komunalniodpad.asp

upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění 
velkoobjemových kontejnerů v období od 6. 10. 2014 do 26. 10. 2014 
na území města a v integrovaných obcích na označených stano-
vištích dle uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (např. oznámením na 
úřední desce, letáčkem, webové stránky města).

Kontejnery jsou určeny pro odkládání především bioodpadů 
vznikajících občanům města a integ. obcí při podzimním úklidu.

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

Město Klatovy

Podzimní úklid

Stanoviště: Termín přistavení:

6. 10. 2014 – 12. 10. 2014

13. 10. 2014 – 19. 10. 2014

20. 10. 2014 – 26. 10. 2014

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

Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna,
Vitkovice, Křištín, Pihovice,
Drslavice, Tupadly, Beňovy, 
Věckovice, Střeziměř, 
Lažánky, Dobrá Voda, Kosmáčov

Již podeváté oslaví Plzeňané vznik samostatného Česko-
slovenska v roce 1918. U příležitosti státního svátku nabízí 
město Plzeň bohatý program, jehož cílem je nejen poukázat na 
tradice české státnosti, ale zároveň nabídnout takové akce, aby 
mohli všichni návštěvníci strávit tento den prohlídkou zajíma-
vých plzeňských pamětihodností, muzeí a dalších atraktivních 
míst, a to buď za symbolických 28 korun, nebo úplně zdarma. 

Letošní 96. narozeniny republiky nabídnou návštěvu více 
než dvacítky turistických cílů. Budou pořádány komentované 
prohlídky radnice, zrekonstruovaných Loosových interiérů, 
a novinkou budou cesty do útrob Doosan Arény a nového 
atletického stadionu v Plzni. 

Klub českých turistů připravil trasu 28 plzeňských km na 
rozhlednu Chlum, zájemcům se otevřou Meditační a Luftova 
zahrada. Rodiny s dětmi mohou navštívit ZOO, jít si zaplavat 
do bazénu, vyzkoušet bruslení na zimním stadionu nebo se na 

náměstí zatočit na obřím 
kolotoči Le Manège Carré 
Sénart. Specifické budou 
rovněž exkurze do Vodárny Plzeň nebo Plzeňského prazdroje. 

Celý den budou v Měšťanské Besedě probíhat divadelní 
představení pro děti, kulturní program U Branky nabídne 
koncert skupiny Burma Jones v původní sestavě. Připravené 
jsou i oblíbené jízdy, tentokrát historickým trolejbusem 9Tr. 
Den oslav ukončí slavnostní shromáždění k 96. výročí založení 
Československa na náměstí T. G. Masaryka v Plzni a Průvod 
světel, který povede centrem města až na náměstí Republiky, 
kde zhlédne slavnostní ohňostroj.

Otevřete si i Vy Plzeň – Evropské hlavní město kultury!
Kompletní program oslav najdete na: www.plzen.eu

Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. října 2014Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. října 2014
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Veřejné osvětlení náměstí očima autorky
Technický stav stožárů na náměstí Míru byl ve velmi špatném až 
havarijním stavu. Na základě zpracovaného posudku spolehli-
vosti osvětlovacích stožárů na náměstí Míru v Klatovech šest 
sloupů z devíti prokazovalo závažné nedostatky. Stožáry nebylo 
možné dále provozovat a byla zapotřebí okamžitá výměna. 
Otevřela se tak možnost reorganizovat pozice lamp veřejného 
osvětlení náměstí Míru za účelem vytvoření nového světelného 
schématu, jenž bude reagovat na soudobé potřeby a vzhled ve-
řejného prostranství v centru města a městské památkové zóny. 

Nové schéma zohledňuje důležitost řešené lokality, geometrii 
celého prostoru náměstí se symetricky umístěnou kašnou, či 
svažitost jeho terénu. Navržená pozice lamp umožňuje zónovat 
samotný prostor náměstí na část klidovou a část komerční. 
Pozice a velikost klidové zóny závisí na vybraném režimu 
užívání veřejného prostranství. Denní režim náměstí zachovává 
stávající objízdné dopravní schéma náměstí. Slavnostní režim 
náměstí umožní bezpečné užívání vyhrazené zóny veřejného 
prostranství, kdy jižní a západní hranice klidové zóny jsou 
tvořeny fasádami historických objektů.

Nové členění prostoru je podpořeno i vlastním návrhem 
lamp. Zónu komerční tvoří 10 metrové stožáry a prostředí klido-
vé zóny veřejného prostranství dotváří sloupy nižší – 7 metrové. 
Realizované řešení tak umožní vyniknout historickým do-
minantám města a zároveň vhodně dotváří potřebnou atmosféru 
při kulturních akcích probíhajících na náměstí Míru. Upravená 
pozice lamp dala vyniknout  dobové kašně. 

Navržené osvětlení náměstí Míru i osvětlení jednotlivých 
architektonických prvků (fasády, radnice, věz, kostel, kašna) je 
provedeno reflektory, které jsou instalovány na moderních 
atypických stožárech. Návrh lamp klade důraz na vzdušný, 
perforovaný tvar o minimálních rozměrech a barevnosti sloupů, 
která maximálně splývá s okolím.  

Použití atypického světelného bodu pro klatovské náměstí 
vychází ze snahy maximálně reagovat na požadavky světelného 
bodu konkretizovaného na prostor náměstí Míru. Cílem je 
vytvoření funkčního systému, jenž v sobě integruje prvky veřej-
ného osvětlení, nasvětlení kulturních památek, slavnostního 
náladového nasvětlení RGB reflektory a reproduktory.  

Jednotlivé sloupy veřejného osvětlení mají v rozsahu 2-4 
reflektory. Dle jejich rozmístění jsou v nich integrovány 
reflektory k nasvětlení kulturních památek a slavnostního 
náladového nasvětlení. V případě konání nejrůznějších akcí je 
možné světelnou hladinu upravit dle dané potřeby. 

Moderní pojetí sloupů veřejného osvětlení je voleno ve snaze 
nalézt tvarově neutrální prvek, který soudobě doplňuje 
významný prostor v srdci města a městské památkové zóny, aniž 
by svojí tvarovou dominancí zastiňoval historické panorama 
klatovského náměstí. Moderní pojetí sloupů je v daném kontextu 
vhodnější nežli dobové repliky, které by na sebe zbytečně 
strhávaly pozornost. Genius loci městské památkové zóny tvoří 
urbanistická struktura města, hmotová a tvarová kompozice 
jednotlivých objektů a veřejných prostranství, kulturní památky, 
historická dlažba. Městský mobiliář, za který lze lampy veřejné-
ho osvětlení považovat, je souborem elementů v urbanizovaném 
prostředí, které zvyšují jeho obyvatelnost a hrají důležitou roli 
v měřítku atraktivity městských prostor. Vhodným rozmístěním 
jednotlivých prvků se prostor stává přístupnější, veřejné 
prostranství obytnější. Městský mobiliář je věc soudobá, užívaná 
a obývaná lidmi, jejíž funkce a estetika by nutně měla podléhat 
současným trendům. 

Závěrem třeba říci, že koncept nového světelného schématu 
vychází z vítězné studie projekční kanceláře Architekti Chmelík 
a partneři s.r.o. odevzdané v rámci architektonické soutěže 
O cenu Petra Parléře 2011.

Ing. arch. Eva Brandová
architektka města

Denní dopravní režim náměstí      Slavnostní dopravní režim náměstíDenní dopravní režim náměstí      Slavnostní dopravní režim náměstí

Městské kulturní středisko Klatovy zve širo-

kou veřejnost na tyto říjnové akce:
10. 10. 2014 JAKUB SMOLÍK – koncert s kapelou od 19:30 

hodin v sále kulturního domu.

11. 10. 2014 KLATOVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY na 
náměstí Míru v Klatovech. Od 8.00 do 13.00 hodin zde bude 
probíhat prodej farmářských výrobků a vlastních výpěstků.

11. 10. 2014 PODZIMNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA, Klub 
filatelistů 03-6 Klatovy při Městském kulturním středisku Klatovy 
pořádá sběratelskou burzu v malém sále KD od 8.00 - 11.00 hodin.

18. 10. 2014 zahajuje novou sezónu Loutková scéna Brouček 
marionetovou pohádkou Antonína Průchy „KOUZELNÉ 
ZRCADLO“, začátky představení od 14.00 a 16.00 hodin 
v loutkové scéně kulturního domu, vchod od marketu Lidl.

23. 10. 2014 KONCERT UNIVERZÁLNÍHO ORCHES-
TRU ZUŠ Klatovy od 19.00 hodin v kulturním domě.

25. 10. 2014 MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC 
SEZÓNY 5. ročník pohárové taneční soutěže, začátek od 12.00 
hodin v kulturním domě.

28. 10. 2014 MFKH Klatovy 2014 – „HUDBA KRÁLO-
VEN“ – MUSICA DOLCE VITA začátek v 19.00 hodin v sále 
klatovské radnice.

Na začátek listopadu pro Vás v kulturním domě chystáme 
JAZZ BEZ HRANIC – 7. 11. 2014 a ráda bych také připomněla, 
že jsou již nyní v předprodeji vstupenky na koncert s názvem 
HANA ZAGOROVÁ a Petr Rezek - 26. 11. 2014 od 19.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
Vám příjemné podzimní dny.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Podrobný program všech akcí najdete na   
a na facebooku MěKS. 

www.mksklatovy.cz
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2014 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2014 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Oznámení katastrálního úřadu
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště 
Klatovy oznamuje, že byla dokončena obnova katastrálního 
operátu převodem a přepracováním v katastrálním území 
Klatovy, obce Klatovy. Jejím výsledkem je katastrální mapa 
v digitální formě. 

Touto obnovou katastrálního operátu nebyla dotčena 
vlastnická ani jiná práva! V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, katastrální 
úřad vyhlásil platnost obnoveného katastrálního operátu 
v katastrálním území Klatovy, obce Klatovy dnem 26. 8. 2014. 

V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona 
se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 
dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se 
používá obnovený katastrální operát, se kterým se mohli 
všichni vlastníci seznámit již před jeho vyhlášením ve dnech 
16. 6. až 27. 6. 2014 při jeho vyložení na katastrálním úřadu. 

Děkujeme všem klientům za trpělivost při této časově 
i technicky velmi náročné akci; termíny zápisů listin do 
katastru nemovitostí v k.ú. Klatovy se již vrátily na stav před 
obnovou operátu. 

 Důsledkem obnovy katastrálního operátu může 
být jak změna výměry parcel (zpřesněním dosavadního 

Upozornění:

výpočtu výměr), tak změna poplatníka daně z pozemku. 
Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku 
představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované 
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je 
poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního 
operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným 
způsobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního 
zákona), proto se poplatníkem vždy stává vlastník.

Všechny případné změny  je možné zjistit nebo zkontrolovat 
v bezplatné aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ na 
internetové adrese:  .

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně 
z nemovitých věcí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření 
daně z nemovitých věcí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen 
za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního 
operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných 
okolností, podat (na Finančním úřadu) úplné nebo dílčí daňové 
přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 
Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku; (to zde 
konkrétně znamená 

).
Ing. Zdeněk Kalčík

ředitel

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

podat toto daňové přiznání v době od 1. 1. 
do 2. 2. 2015!
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Tento fakt považuji za vel-
mi důležitý zejména s ohle-
dem na to, že v současnosti je 
v běhu celá řada projektů 
spolufinancovaných z evrop-
ských i národních zdrojů. 
Zároveň konec roku bývá spo-
jen s projednáváním a schva-
lováním rozpočtu pro rok ná-
sledující. V souvislosti s ním 
jsem velmi rád, že noví zastu-
pitelé se velmi rychle zapojili 
do práce a jejich prvotní ra-
dost ze zvolení vystřídal pocit 
velké zodpovědnosti, kterou 
svým zvolením dobrovolně 
přijali. Ostatně jen onen pocit 
zodpovědnosti a mnohdy 
nesmírně se „vlekoucí“ trpě-
livá práce jsou jedinou cestou 
k tomu, abyste vy, Klatované, 
mohli považovat působení 
svých zastupitelů za úspěšné.    

Leží mi to na srdci o to víc, 
že si za pár dní budeme připo-
mínat listopadové události 
roku 1989. Změny, které do 
našich životů přinesly, budou 
rozebírat a velmi rozmanitě 
vykládat všechna média, 
představitelé politických stran 
i zdánlivě nepoliticky se 
tvářících hnutí a iniciativ. 

Nechci zabřednout do ob-
dobných hodnocení. Myslím, 
že nám, pamětníkům, si stačí 
v klidu sednout a zavzpo-
mínat. Ani prohlédnutí míst-
ních dobových fotografií by 
určitě na škodu nebylo. Za-
jímavé srovnání by přineslo 
zejména generaci porevoluč-
ní. Obávám se, že návratem 
o třicet let nazpět by utrpěla 
nepřekonatelný šok kulturní 
i materiální. 

Svobodu v nejširším slova 
smyslu, dle mého často až 
bezbřehou, jsme si tehdy 
osvojili velmi rychle. Při-
jmout s ní nerozlučně 
spojenou zodpovědnost nám 
jde o poznání hůře dodnes. Ať 
už za sebe samého, nebo třeba 
za onu zmíněnou svobodu. 
Jedno bez druhého však 
dlouhodobě fungovat nemůže. 
Lepší než je ztratit, je obojí 
přijmout…

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované,

nedávno jste rozhodli o slože-
ní zastupitelů pro následující 
čtyři roky. Dvacet z nich, kteří 
dokázali svoje mandáty obhá-
jit, doplní sedm „nováčků“. 
Především pro stávající zastu-
pitele jsou vaše hlasy vyjádře-
ním důvěry i významným 
oceněním jejich snažení. 
Zůstane tak zachována určitá 
kontinuita mezi jednotlivými 
volebními obdobími. 

Pocit zodpovědnosti

Jednání Rady města

Úterý 18. 11. 2014

Úterý   2. 12. 2014

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  9. 12. 2014 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Jednou větou
strana 2

Klatovští senioři 
se vzdělávají

strana 2

 Žáci se nechali inspirovat 
sklem 

strana 5 

25 let poté... v Plzni
strana 6

Anketa Nejúspěšnější 
sportovec okresu Klatovy
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Klatovský říjen 
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Zimní údržba v Klatovech 
a integrovaných obcích
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Vybráno z obsahu:

ZDARMA
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Pořadatelé cyklomaratonu 
Autor král Šumavy v čele 
s Radkem Otrusinou mohou 
slavit - tento v Klatovech od 
počátku 90. let organizovaný 
závod, založený Františkem 
Šrajtem, byl zařazen do pres-
tižní pětice nejvýznamnějších 
cyklomaratonů Evropy.

Policie zabavila v říjnu ve dvou 
hernách ve Vídeňské ulici 30 
nelegálních hracích automatů. 
MF zrušilo nedávno další 
legální přístroje, takže jich 
v Klatovech momentálně 

Jednou větou:
zůstává 60 kusů.

Návštěvnost Pavilonu skla 
nyní, mimo sezónu, činí za 
poslední týden 157 návštěv-
níků, týdenní tržba představuje 
6.000,- Kč.

Dobročinný vánoční bazar se 
bude konat v sobotu 13. 12. 
2014 již počtvrté, opět na pro-
stranství před dominikánským 
klášterem v Plánické ulici. 
Výnos bude tentokrát věnován 
na pomoc nejstarobylejší 
památce v Klatovech – děkan-

skému kostelu Narození Panny 
Marie. K celkovému výtěžku, 
získanému v rámci bazaru 
město přidá stejnou částku, 
(vybrané peníze se tak zdvoj-
násobí) a celek bude předán 
farnosti, která provádí rekons-
trukci střechy kostela a obnovu 
dosud nepřístupné krypty. 
Krypta bude po opravě využí-
vána turisticky ve spolupráci 
s městem.

První jazzové krůčky žáků 
ZUŠ se zkušenými jazzmany 
za slovního doprovodu Alfreda 
Strejčka si přijďte poslechnout 
do sálu klatovské radnice ve 

čtvrtek 13. 11. 2014 v 19.00 
hodin. Vstupné dobrovolné.

V prvním listopadovém týdnu 
se zúčastnili tanečníci spole-
čenských tanců  mistrovství 
světa v Liberci. V kategorii do 
11 let si odnášejí titul mistra 
světa ve standardních tancích 
Eva Konicarová a Jan Vild, 
svěřenci manželů Vildových 
z DDM v Klatovech! 
Blahopřejeme!

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta města

Klatovští senioři se vzdělávají
Již více než rok mohou senio-
ři z Klatov a okolí navštěvovat 
Univerzitu třetího věku Zá-
padočeské univerzity v Plzni, 
jejíž výuka probíhá od aka-
demického roku 2013/2014 
v Regionálním centru sociální 
integrace a celoživotního vzdě-
lávání (bývalý dominikánský 
klášter) v Klatovech a je orga-
nizačně a technicky zajišťo-
vána obecně prospěšnou 
společností Úhlava.

Od akademického roku 
2014/2015 běží souběžně již 
dva kurzy: Archeologie a regio-
nální historie a Starší česká 
literatura – středověk. Požádali 
jsme proto jednu z posluchaček 
U3V, Mgr. Jaroslavu Schmie-
delovou, o zhodnocení prvního 

akademického roku. 
Když jsem odcházela před 

několika lety do důchodu, 
kladla jsem si otázku. Budou 
mi po tolika letech učení stačit 
jen domácí práce, sledování te-
lenovel nebo práce na zahradě? 
Nebude mi to učení nakonec 
chybět? A ejhle, chybělo.

Proto jsem se v loňském 
akademickém roce přihlásila 
ke studiu univerzity třetího 
věku. Je také pravdou, že mě 
zaujal studijní předmět „Arche-
ologie a regionální historie“. 
Protože jsem celý život tíhla 
k historii, neváhala jsem a při-
hlásila se. Nepochybila jsem, 
oba semestry – zimní i letní – 
byly pro mne přínosem.

Už první přednášky ve 

velmi hezkém prostředí zre-
konstruovaných sálů bývalé 
dominikánské koleje stály za 
to. Myslím, že vyjádřím názor 
i za ostatní posluchače, když 
napíšu, že uplynulý akade-
mický rok byl pro nás, dříve 
narozené, přínosem. 

Mě osobně nejvíce zaujalo 
učivo z období raného a pozd-
ního středověku, konkrétně se-
známení s nástupem rodu Dr-
slaviců a později dominantních 
rodů Švihovských z Rýzmber-
ka a Janovických. Dozvěděli 
jsme se o počátcích Klatov, 
o proměně jejich tváře, opev-
nění, kultuře i městské správě.

Letní semestr byl pak 
doplněn zajímavou exkurzí. 
Uskutečnila se 2. dubna 2014 

a prohlédli jsme si mohylník 
Blahovku a Červeného Poříčí, 
kde se našly popelnice i koster-
ní hroby. Dále jsme pokračo-
vali směrem na Teplou 
a Kubovu skálu u Kaliště. Na 
obou místech bývalo dříve 
chámské sídliště. Jsou to velmi 
zajímavá místa a málokdo 
z našeho města o nich ví.

V březnu si pak senioři 
mohli v rámci „Národního týd-
ne trénování paměti“ procvičit 
a otestovat svou paměť a se-
známit se s různými technikami 
cvičení paměti.

Většina z nás se již pustila 
do dalšího ročníku, ať již 
v oboru „Poznávání minulosti 
– Klatovy“ nebo „Český jazyk 
a kultura člověka“.

Nechci nikoho přesvěd-
čovat, ale ráda bych Vás po-
zvala – zkuste to sami a přijďte 
mezi nás. Vyberte si okruh 
studia, který vás baví, a nepo-
chybíte.

Za organizátory U3V v Kla-
tovech – tedy Ústav celoživot-
ního vzdělávání Západočeské 
univerzity v Plzni a Úhlavu, 
o.p.s. – nezbývá než jen podě-
kovat městu Klatovy za jeho 
podporu a vyzvat seniory, kteří 
mají zájem studovat či získat 
další informace: kontaktujte 
nás! Najdete nás ve 2. patře 
bývalého dominikánského klá-
štera (Plánická 174, Klatovy, 
tel. 376 311 745).

Ing. Pavel Vondráček
Úhlava, o. p. s.
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Vážené dámy, vážení pánové,  
Klatované,
dovolte mi, abych nejprve 
zdvořile a upřímně poděkoval 
všem, kteří se zúčastnili 
nedávných komunálních voleb 
(hlasovalo 6.944 voličů). 
Velmi děkuji všem, kteří svými 
hlasy podpořili mě a samo-
zřejmě i stranu, za kterou jsem 
kandidoval. Vaší podpory si 
velmi vážím, beru ji jako oce-
nění, ale zejména jako závazek 
do budoucna. Přiznám se, že 
mě počet hlasů, které jsem 
získal (2.872), mile překvapil, 
stejně tak jako přání a vzkazy 
po volbách, ještě jednou za ně 
děkuji. Obdobné pocity mají 
jistě i další zvolení zastupitelé, 
jsem v té souvislosti rád, že 
v počtu hlasů je vítězem voleb 
starosta pan Rudolf Salvetr 
(3.269 hlasů) a těší mě 
i volební výsledek mého bratra 
Miloše (2.194 hlasy). Ve středu 
12. 11. se poprvé sejde nové 
zastupitelstvo. Zastupitelé slo-
ží sliby, zvolí starostu, místo-
starosty, radu města. Věřím, že 
průběh jednání bude věcný, 
důstojný a kultivovaný, jak si 
královské město Klatovy 
a jeho občané zaslouží. 

Dne 28. 10. jsme oslavili 
státní svátek, vznik Česko-
slovenska. Při té příležitosti 
byly, již tradičně, položeny 
věnce a květiny u památníků 
Pod Valy, na radnici, na měst-
ském hřbitově. Pan starosta 
přednesl zajímavý projev, 
v němž vzpomenul nejen 
historii, povšiml si důsledků 
kroků současných politiků. 

Klatovský říjen
Sváteční den byl zakončen ve-
černím koncertem na radnici, 
kde tři výtečné hudebnice (La 
Dolce Vita) rozezvučely slav-
nostní sál skvělou hudbou. 

Proč státní svátek zmiňuji, 
když o něm „všichni vědí?“ 
Důvod je prostý. Překvapila 
mě totiž (nejedna) reakce, že 
28. 10. 1918 není dnem výji-
mečným, že jde jen o jeden 
„z 365 dnů toho roku“ atd. To 
je, myslím, velká mýlka! 
I „monarchisté“ (pokud tu dnes 
opravdu jsou), musí připustit, 
že jde o datum výjimečné. 
Symbolizuje vznik republiky, 
konec monarchie. Tento den 
Národní výbor československý 
přijal první zákon nového 
státu, který lakonicky říkal: 
„Samostatný stát českoslo-
venský vstoupil v život.“ 
Autorem těchto slov byl dr. 
Alois Rašín. Přestože tento 
zákon neřešil formu vlády, 
jeho dosah byl epochální 
a všechny další kroky a činy 
nezadržitelně vedly k repub-
lice. Těžko tedy hledat datum, 
které se 28. říjnu „rovná“ – 
možná 26. 9. 1212, kdy císař 
Fridrich II dal Čechům Zlatou 
bulu sicilskou a učinil z naší 
země dědičné království   

Druhá poznámka, která mě 
zaskočila, že „se to tehdy 
stejně stalo tak nějak samo, 
ostatně jako vždycky “, je 
ještě spornější. Nic se tehdy 
nestalo samo, naopak události 
října 1918, vzniku republiky, 
rozpadu Rakousko Uherska 
atd. byly výsledkem nejen 
války, ale zejména konkrétního 
úsilí konkrétních lidí. Ti na 
československé straně (za 
všechny bych zmínil T. G. 
Masaryka, E. Beneše, M. R. 
Štefánika, ale i ty, kteří půso-
bili doma – K. Kramáře, A. 
Rašína, A. Švehlu aj.) byli 
nejen odborně a lidsky připra-
veni vytvořit a vést nový stát, 
ale byli i dostatečně rozhodní 
jej hájit. Byli jsme, nejen jejich 
prostřednictvím (zmiňovat 
bychom museli i Legie aj.) 
dostatečně aktivní, utvářeli 
jsme svůj vlastní osud. To 
bychom neměli zapomínat, ani 

…

…

zlehčovat. V té souvislosti 
nesmíme pomíjet ani to, že 
mnoho českých vojáků zůstalo 
„rakouskému“ císaři (a čes-
kému králi) věrno, že ná-
rodností rozpory, které nová 
republika zdědila, byly její 
neustálou výzvou atd. Asi by 
stálo za to překonat jakýsi  
„odpor“ moderních Čechů ke 
své vlastní nedávné historii. Ne 
nadarmo se totiž říká, že 
„historie je učitelkou života.“ 
Dokážeme-li to, budeme si 
více rozumět, zdá se mi. 

Nabídka kulturních a spole-
čenských akcí je v Klatovech 
vskutku bohatá. Dovolte mi, 
abych krátce zmínil přednášku, 
kterou zde 29. 10. přednesl 
Prof. Cyril Höschl, český 
psychiatr evropského formátu. 
Její název „Bedřich Smetana – 
choroba a tvorba“ zněl histo-
ricky a odborně. Tomuto oče-
kávání pan profesor nesporně 
dostál. Přidal však mnohé 
navíc, nejen důvěrnou znalost 
Smetanovy hudby, ale i určitý 
filosofický dosah. Jednoznačně 
se postavil za tezi, že „sku-
tečnost, že Bedřich Smetana 

ohluchl v důsledku venerické 
choroby, nijak neumenšuje 
jeho význam génia české 
hudby, ani to, že byl slušným 
člověkem, statečně bojujícím 
s četnými osudovými ranami“. 
Přednáška Prof. C. Höschla tak 
vlastně byla i o pravdě. Jsme 
schopni ji unést za všech 
okolností ?

Závěrem bych rád vzpo-
mněl, že v neděli 2. 11. náhle 
zemřel pan Jindřich Bílek, 
výtvarník a hudebník, výrazná 
osobnost klatovského kultur-
ního života. Potkávali jsme se 
při mnoha příležitostech, 
výstavách, koncertech, které 
neúnavně organizoval. Odešel 
v momentu, kdy připravoval 
další výstavu, kterou měl otev-
řít v Praze. Nestihl ji otevřít, 
den před versináží zemřel. 
Jako malíř se dopracoval k ne-
všednímu stylu, v některých 
ohledech provokativnímu, nic-
méně osobitému, nezaměnitel-
nému. Je škoda, že Jindřichovi 
nebylo přáno osudem tvořit 
déle. Odpočívej v pokoji. 

Václav Chroust
místostarosta města
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V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktu-
ální 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 .

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 komunikacích stanovuje lhůty pro 
zajišťování sjízdnosti místních komunikací 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. po-

řadí 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 letech se správci komunikací TSMK 
dařilo tyto lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému 
technickému vybavení. V loňském roce byly všechny komu-
nikace 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 

www.klatovy.cz

Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích
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 125 km vozovek a 107 km chodníků. 
V případě napadání větší sněhové nadílky bude přistoupeno 

k úklidu sněhu s odvozem z plochy náměstí Míru a příjez-
dových 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. Je proto nutné respektovat 
přechodná dopravní značení, která upozorňují na termíny 
úklidových prací v jednotlivých ulicích.

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 komu-
nikací, 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 

Vozovky

I.  
II. 
III. 

ZÓNA
ZÓNA
ZÓNA

SÚS Klatovy

Chodníky

I.  
II. 
III. 

ZÓNA
ZÓNA
ZÓNA
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Do adventního času vstupuje 
Pavilon skla v Klatovech svou 
druhou výstavou, kterou při-
pravilo Město Klatovy ve spo-
lupráci s klatovskou Základní 
uměleckou školou Josefa 
Kličky. Žákyně a žáci školy se 
pod vedením učitelek Markéty 
Svobodové a Zdeňky Všelko-
vé nechali v podzimních dnech 
inspirovat historickými skly 
firmy Lötz ve stálé expozici 
pavilonu a přetavili tuto 
inspiraci do uměleckých děl 
vytvořených různými techni-
kami. Vzájemné prolínání 
prostředí Pavilonu skla 
a výtvarného cítění žáků dalo 
vzniknout mnoha zajímavým 

dílům, která bude moci veřej-
nost zhlédnout od 28. 11. 2014 
do 1. 2. 2015 na výstavě na-
zvané INSPIRACE LÖTZEM. 
Pavilon v zahradě u Vlasti-
vědného muzea Dr. Hostaše se 
touto výstavu vrací volně 
k tradici dřívějšího výstavního 
programu, kdy se zde konaly 
výstavy umělců spojených 
s městem Klatovy. Vernisáž 
výstavy se koná 28. listopadu 
v 15 hodin v Pavilonu skla a ti, 
kdo přijdou, budou mít 
příležitost k setkání s autory 
některých děl.   

PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla 

Žáci se nechali inspirovat sklem 

foto: Marie Kubalíkováfoto: Marie Kubalíková

- uvolněný prostor byl využíván jako prodejna bistra 

- velikost nebytového prostoru včetně zázemí  je 166,80 

- žadatele mohou nabídnout i jiný účel využití vhodný

  pro nabízené prostory

žádost bude obsahovat:

- podnikatelský záměr

- kopii živnostenského listu

V případě více zájemců bude Město Klatovy postupovat 
podle směrnice města.

Zasílejte na adresu:

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.

nebo na email 

Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na 
telefonu: 376 312 184 pí. Maxová, 376 311 309 p. Červený,

dále informace na 

2m

jmaxova@snklatovy.cz

www.snklatovy.cz

Město Klatovy
zastoupené

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

nabízí pronájem prodejny 
v Kodlinově  ulici 421/II

v Klatovech 
/bývalá prodejna Bistra Klatovka/ 

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 ZPRAVODAJSTRANA 6 LISTOPAD 2014

25 let od Sametové revoluce 
si Plzeň připomene velkým 
undergroundovým koncertem 
v kulturním domě Peklo již 
16. listopadu. Těšit se můžete 
na BURGTHEATER, J. H. 
KRCHOVSKÝ & KRCH-
OFF BAND, PŮLNOC 
a ECHT! Koncert, který pořá-
dá město Plzeň ve spolupráci 
s Plzeň 2015 o.p.s. začne v 18. 
hod. 

Sváteční 17. listopad bude 
věnován především vzpomín-
kám na události před 25 lety 
v Plzni. Plzeňanům je při-
praven také netradiční zážitek, 
a to vysvěcení nových zvonů 
pro katedrálu sv. Bartoloměje, 
kterého se můžete zúčastnit na 

25 let poté … v Plzni
náměstí Republiky ve 14 hod. 
V 15 hod. si mohou všichni 
zavzpomínat při vernisáži vý-
stavy „Listopad 1989 v Plzni 
objektivem Radovana Kode-
ry“ ve Smetanových sadech. 

V 16 hod. začne v kavárně 
Nebe (KD Peklo) neformální 
beseda  a koncert k 25. výročí 
listopadových událostí za 
účasti aktivních účastníků 
plzeňských listopadových 
událostí. Panelovou diskusi 
koordinují Vladimír Líbal, Jiří 
Podlipný, Zdeněk Prosek 
a Miroslav Anton. Diskusi 
doprovodí písničkář Jaroslav 
Hutka. Vstup na diskuzi je 
zdarma. 

Slavnostní 17. listopad za-
končí v Pekle od 18 hod. akce 
WORLD DINNER s podtitu-
lem: již 25 let můžeme 
studovat, co chceme a kde 
chceme, oslavte Mezinárodní 
den studenstva formou spo-
lečné večeře! Návštěvníkům 
nabídne ochutnávky tra-
dičních jídel různých národů, 
připravených zahraničními 
studenty studujícími v Plzni. 

A na závěr ještě hudební 
zážitek: ve 21 hod. začíná 

Klubová noc v Jazz Rock 
Café v podobě koncertu 
Ondřeje Smeykala & Pavla 
Plánka. Vstup na koncert je 
zdarma. 

Vstupenky na undergroun-
dový koncert 16. listopadu 
v hodnotě 99 Kč jsou již 
dostupné na:

, 
v den koncertu je zakoupíte 
přímo na místě za 149 Kč.  

Kompletní program oslav 
naleznete na 

www.plzenskavstupenka.cz

www.plzen.eu

Plzeň, Evropa a kultura se pro 
rok 2015 stanou takřka 
synonymy. Po několikaleté 
přípravě je program projektu 
Plzeň – Evropské hlavní 
město kultury 2015 kompletní 
a věřte, že je na co se těšit. 
Plzeň i region čekají stovky 
větších i menších akcí nejroz-
manitějších žánrů od moder-
ního divadla, přes současný 
tanec, nový cirkus, obří loutky 
v ulicích či hudební koncerty 
světově proslulých kapel.

Oficiálním partnerem ce-
lého projektu se stal Plzeňský 
Prazdroj a jako třešničku na 
pomyslném dortu získala 
Plzeň cenu Meliny Mercouri, 
udělovanou Evropskou ko-
misí a nesoucí jméno bývalé 
řecké ministryně kultury 
a především autorky celého 
projektu Evropské město 
kultury.

Ještě k tomu dostala Plzeň 
doslova světový dárek od FC 

Sweet Home Plzeň 2015
Viktoria Plzeň v podobě 
koncertu americké legendy 
Lynyrd Skynyrd, známé pře-
devším díky nesmrtelné roc-
kové „hymně“ Sweet Home 
Alabama. Kapela si sama 
vybrala termín 1. května 2015 
a zahájí tak každoroční Slav-
nosti svobody, jež se v příštím 
roce dočkají 70letého výročí.

Dalším kulturním pro-
jektem je oživení bývalé vo-
zovny dopravních podniků 
v Cukrovarské ulici. V indus-
triálních prostorách depa pro-
běhnou 4 výstavy a nespočet 
nejrůznějších představení. 
Otevření depa pro veřejnost 
doprovodí výstava reSTART 
sochaře Čestmíra Sušky ze 
skupiny Tvrdohlaví.

Plzeň vzdá také poctu 
tvorbě a životu výtvarníka, 
ilustrátora, animátora a plzeň-
ského rodáka Jiřího Trnky, 
který by se v příštím roce 
dožil 103 let. Těšit se tak mů-

žete na unikátní multimediální 
výstavu Ateliér Jiřího Trnky 
v Galerii města Plzně, in-
teraktivní výstavu Trnkova 
Zahrada 2 v Západočeském 
muzeu v Plzni a v rámci 
festivalu Finále na premiéru 
nově digitalizovaného Trn-
kova filmu Staré pověsti 
české původně z roku 1952.

Jenže to není zdaleka 

všechno. Kompletní program 
projektu Plzeň – Evropského 
hlavního města kultury 2015 
naleznete na stránkách webu 

 anebo ve 
formě tištěného katalogu, 
který bude k dostání 
v Meeting Pointu na náměstí 
Republiky v Plzni od začátku 
listopadu.

www.plzen2015.cz
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Městská knihovna Klatovy 
– přehled kulturních akcí na listopad 2014

Městská knihovna Klatovy 
– přehled kulturních akcí na listopad 2014

VÝSTAVY:

Čítárna: Helena Mařecová -  pletené výrobky

Galerie knihovny: 7. 11. 2014 – 9. 12. 2014 

Prodejní výstava Josefa Protivy – Obrazy a kresby

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny

Čtvrtek 6. 11. 2014  od 18 hodin, společenský sál knihovny

Andrea Kaucká a René Bauer– Krásy Zimbabwe

Přijďte se seznámit s touto zemí, prohlédnout si jeskynní 
malby, projít se po Velkém Zimbabwe, nakouknout hluboko do 
odlehlé části parku Hlane nebo jen zaskočit vyvenčit krále 
zvířat...

Čtvrtek 13. 11. 2014 od 18 hodin, společenský sál knihovny – 
vstupné 100,- Kč

Honza „Tráva“ Trávníček – Expedice K2 2014

Nenechte si ujít jedinečnou přednášku a přijďte si poslechnout 
vyprávění o cestě na vrchol nejobtížnější hory světa.

Čtvrtek 20. 11. 2014 od 18 hodin, společenský sál knihovny 

Petr Nazarov – Jihozápad USA

Přednáška spisovatele a cestovatele, který se již několikrát  
v Klatovech představil.

Chcete se pochlubit svým výrobkem k Hallowenu? Přineste 
svůj výrobek – vystavíme vám ho v dětském oddělení.

Vypouštění balónků na klatovském náměstí

12.12.2014 – Český Ježíšek 

Letos již posedmé poletí v pátek 12. prosince z celé země 
balónky s dětskými přáníčky k Ježíškovi. Vypouštění balónků 
je již tradiční předvánoční akce, jejíž smysl spočívá v tom, že v 
jednu chvíli si po celé republice mohou děti vypustit svůj 
balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi. Přijďte na klatovské 
náměstí Míru ve 14.15 hod. vypustit společně 330 balónků 
s přáním pro Ježíška. 

Více informací na . 

Městská knihovna Klatovy.

www.knih-kt.cz

Balbínova 59, 339 01  KLATOVY 1, 
tel./fax: 376 347 466, 376 347 462,
376 347 464, www.knih-kt.cz
e-mail:reditel@knih-kt.cz
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2014 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2014 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení okresu 
Klatovy připravuje ve spolupráci se společností Sport Action 
s.r.o. a Klatovským deníkem vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců okresu Klatovy za rok 2014 v kategoriích: 
jednotlivci mládež a dospělí, trenér mládeže a dospělých, 
rozhodčí, sportovní družstvo mládeže a dospělých.

Vaše návrhy zasílejte na adresu: Pošumavské sportovní 
sdružení okresu Klatovy o.s., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy 
nebo  nejpozději do 30. 11. 2014.

Doručené návrhy vyhodnotí odborná komise a vybere 
nejúspěšnější sportovce okresu za rok 2014, kteří budou 
pozváni ke slavnostnímu vyhlášení dne 23. 2. 2015. 

pssklatovy@seznam.cz

Vážení čtenáři, v letošním roce již po čtvrté organizujeme anketu 
o nejlepší provozovnu roku v našem městě. Hlasovat můžete 
v kategoriích restaurace a občerstvení, dále služby a konečně 
nejlepší obchod. Hlasovací lístky můžete odevzdávat do urny 
v našem informačním středisku na náměstí Míru. Hlasovat lze 
taky na webových stránkách města. Tři nejlepší v každé kategorii 
budou oceněni po Novém roce na klatovské radnici. Pět 
vylosovaných respondentů obdrží odměnu.

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2014 v Klatovech 

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2014 v Klatovech 

Nejúspěšnější sportovec 

okresu Klatovy roku 2014

Městské kulturní středisko Klatovy 

zve širokou veřejnost na tyto akce:

Městské kulturní středisko Klatovy 

zve širokou veřejnost na tyto akce:
16. 11. 2014 TVORBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ - od 14.00 

do 18.00 hodin si můžete přijít do galerie Atrium kulturního domu 
vyrobit vlastní adventní věnec. V 16.00 hodin ukázka balení dárků.

17. 11. 2014 MFKH 2014 – GOSPELOVÁ JEDNIČKA 
ZUZANA STIRSKÁ & FINE GOSPEL TIME, účinkují: Zuzana 
Stirská - zpěv; Sany Stirská – harfa; FINE GOSPEL TIME – 
pěvecký sbor od 19.00 hodin, sál klatovské radnice. 

26. 11. 2014 HANA ZAGOROVÁ a Petr Rezek – koncert 
od 19.00 hodin, kulturní dům.

28. 11. 2014 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V KLATOVECH s kulturním programem, od 18.00 hodin, náměstí 
Míru v Klatovech.

28. 11. – 21. 12. 2014 PERNÍKOVÉ KLATOVY

Vánoční výstava s vůní perníčků bude slavnostně zahájena ve 
čtvrtek 27. 11. 2014 v 17.00 hodin v galerii Atrium kulturního 
domu. Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin. Výstava bude 
doplněna prodejem drobných perníkových dekorací a každou 
středu předváděním zdobení perníčků (9-11 a 14-16 hodin).

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme 
Vám příjemné podzimní dny.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Podrobný program všech akcí najdete na   
a na facebooku MěKS. 

www.mksklatovy.cz
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investiční akce. Domnívám se 
však, že rozhodnutí o realizaci 
konkrétních staveb bude 
rozumné odložit o několik 
týdnů. 

V první řadě je totiž nutné 
dokončit v danou chvíli již 
rozběhnuté akce, jež přesahují 
horizont volebního období. 
Teprve během jarních měsíců 
bychom měli znát oblasti 
podpory z evropských fondů 
pro nové plánovací období 
2014 – 2020 a pravidla jejich 
čerpání. Snad ještě pod-
statnější je však to, aby nově 
zvolení zastupitelé našli vzá-
jemnou shodu při určení prio-
rit z pohledu rozvoje města. 
Následně je nejen dokázali 
prosadit, ale také dotáhnout 
do úspěšného konce. 

Z tohoto pohledu přichází 
sváteční období jako na zavo-
lanou. Krom času slavnost-
ního poskytuje dostatek pros-
toru pro zamyšlení a ohlédnutí 
nazpět. Umožňuje však i spřá-
dat plány budoucí, úzce se 
dotýkající jak života osob-

ního, tak profesního každého 
z nás.

a na prahu nového roku. 
Neměli bychom jej brát jako 
něco zcela samozřejmého. 
Především s přibývajícími 
lety si dobře uvědomujeme 
onu křehkou hranici mezi 
zdravím a nemocí. Odvíjí se 
od něj totiž vše ostatní… 
spokojenost, láska, úspěch 
i splněná přání. 

Přeji vám, aby nový rok 
2015 byl pro vás a vaše blízké 
jen a jen rokem zdravým.

Milí Klatované, 

dovolte mi popřát vám klidné, 
spokojené Vánoce. Prožijte je 
ve zdraví a radosti ze setkání 
s těmi, kdo jsou vašim srdcím 
nejbližší. V žádném ročním 
období ani neuslyšíme, ani 
nevyslovíme prosté a přitom 
kouzelné slovo „zdraví“ tak 
často, jako o vánočních svát-
cích 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Vážení Klatované,

prosincové týdny bývají z po-
hledu místní samosprávy nej-
důležitější pro činnost města 
v roce následujícím. Nejinak 
tomu bude i letos, kdy nově 
zvolení zastupitelé rozhodnou 
o městském rozpočtu. Nastaví 
tak základní parametry s ohle-
dem na zajištění chodu města 
a jím řízených organizací. Zá-
roveň vyčlení finance na nové 

Prosté, přitom kouzelné...

ZDARMA

Jednání Rady města

Úterý 16. 12. 2014

Vánoční přání
strana 2

Klatovský klášterní bazar 
pomůže farnímu kostelu
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Městské kulturní 
středisko Klatovy zve 

širokou veřejnost 
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Sbor dobrovolných hasičů 
Klatovy zvítězil v anketě 
Dobrovolní hasiči roku 
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Akce realizované 
hospodářským odborem 

MěÚ v roce 2014
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Vybráno z obsahu:

Z důvodu uzavření pokladen 

a odvodu hotovosti 

do peněžního ústavu 

budou platby v hotovosti 

přijímány pouze 

do 11,00 hod.

Pracovní doba 

Městského úřadu Klatovy 

ve středu 31.12. 

bude 

od 7,30 do 14,00 hod.

foto: David Štefl

Oznámení
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Vážení čtenáři,

prostřednictvím Zpravodaje 
Vás průběžně informuji o roz-
počtu, jeho vývoji, o územním 
plánu, o investičních projek-
tech a jejich financování, o vě-
cech, které souvisí s chodem 
města, jeho záměry, případně 
s hodnocením jejich výsledků. 

Dovolte mi ale, abych dnes 
udělal výjimku a zmínil jiné 
téma – Vánoce, advent a tradi-
ce, které se s nimi pojí a jsou 
součástí našeho života a kultu-
ry. Bezprostředním podnětem 
jsou pro mě dvě nedávné 
„zkušenosti“:

tiskem proběhla neuvěři-
telná zpráva. Ředitel jedné 
základní školy v italském 
Bergamu rozhodl, že na-
příště nebude v jeho škole 
vystaven vánoční betlém, 
a to s ohledem na víru, pře-
svědčení a city ne-křesťan-
ských žáků a rodičů jeho 
školy. 
Určitý necitlivý přístup 
k Vánocům a období, které 
mu předchází, z naší vlastní 
strany. Jako by Vánoce 
začínaly ve chvíli, kdy se 
v supermarketech objeví 
vánoční výzdoba a končily 
momentem, kdy děti otev-
řou dárky pod stromečkem. 

Měli bychom se skutečně 
vzdávat betlémů, vánočních 
stromků a koled? Měli by-
chom si nechat vnutit „ko-
merční“ rytmus Vánoc? A jak 
to je s vánočními tradicemi? 

Vánoční přání
Čím nám Vánoce jsou? 

Samozřejmě vím, že „roz-
hodnutí jednoho ředitele 
školy“ kdesi v dálce nezboří 
svět. Že ani marketingový plán 
„šitý na poměry“ toho či 
onoho obchodního řetězce 
neurčuje to, jak my chceme 
prožívat své svátky a žít svůj 
život. Ale „zrušení betlému či 
agresivní „vánoční marketing, 
který mění termíny a logiku 
staletých svátků“, mohou být 
necitlivé k nám, k našemu 
vnímání světa a kultuře! 

Mohu to - jako Čech 
a Evropan, vychovaný evrop-
skou kulturou, jejíž součástí je 
významný vliv křesťanské 
tradice a víry - říci? Nesporně 
ano - chceme-li jako Evropané 
být kulturně citliví k „jiným“- 
máme právo na ty samé ohledy 
k „nám“ (záměrně u slov 
jiným a nám používám uvo-
zovky).

Vánoce, tak jak je dnes 
známe, jsou starobylým křes-
ťanským svátkem. Připomí-
náme si při nich narození 
Ježíše Krista – malého Ježíška. 
Liturgicky byl tento svátek 
definován ve 4. století. Atmo-
sféru a kouzlo Vánoc však 
významně ovlivnil v 13. století 
sv. František z Assisi, který 
„nade všechny ostatní svátky 
slavil narození dítěte Ježíše.“ 
František „vymyslel“ – tj. 
inscenoval i první betlém, 
vlastně scénku narození Je-
žíška. Stalo se tak o Vánocích 
roku 1223 v jeskyni v blízkosti 
umbrijského městečka Gre-
ccio. Postavy příběhu byly 
tytéž jako dnes – malý Ježíšek 
v jesličkách, Josef, Marie, 
oslík, volek, tři králové … 
Betlémy (živé i „neživé“) se 
záhy staly součástí vánočních 
oslav a tradic křesťanské 
Evropy. Do Čech (respektive 
Prahy) „přišly“ ještě před 
koncem 16. století. Později je 
doplnily vánoční stromy, 
dárky, které „Ježíšek a andělé“ 
dávají zejména dětem pod 
vánoční stromky, zpívání 
koled, vlídnost a laskavost 
spojená s koncem roku 

a očekáváním nového roku… 
chcete-li se přesvědčit sami, 
nakolik betlémy, koledy, 
stromečky vzájemně souvisí, 
stačí jen vzpomenout názvu či 
počáteční verše koled, které 
znáte z dětství… nevěříte? 
Pomůžu Vám: „Já bych rád 
k Betlému… Narodil se 
Kristus pán  Chtíc, aby spal, 
tak zpívala “ – stačí jen 
zasnít se a Vánoce začínají. 

Ovšem i to má háček. 
Vánoce nezačínají ani koncem 
října, ani koncem listopadu, 
jak se nás snaží přesvědčit su-
permarkety. Liturgicky začína-
jí až 25. 12. svátkem Narození 
Páně (tj. Ježíše Krista) a končí 
6. 1. – tj. Na Tři krále. Štědrý 
večer, který je dle české 
tradice začátkem vánočních 
svátků, je vlastně vigilií před 
svátkem Narození Páně. Není 
tedy „koncem Vánoc“, nýbrž 
jeho začátkem.  

Advent je pak obdobím 
čtyř týdnů (nedělí) předchá-

…
…

zejícím Vánocům. V západní 
tradici je to období ztišení, 
očekávání a radostné přípravy 
na příchod Spasitele. V praxi 
posledních mnoha desítek let 
je bohužel chápán jako období 
„materiální přípravy“ na 
Vánoce a konec roku. Smývá 
se tak jeho původní význam 
a kouzlo. Organizujeme různé 
oslavy, nakupujeme dárky, 
objednáváme „vánoční dovo-
lené“. Možná by bylo lépe 
zklidnit se, setkat se s rodinou 
a přáteli, třeba i péct vánoční 
cukroví (ale ne, že „se to mu-
sí“, ale že chceme) a pomalu 
se těšit na krásné Vánoce. Ty 
„klatovské“, stačí se jen podí-
vat na výzdobu a kulturní 
programy, budou jistě hezké.

Přeji Vám krásné 
Vánoce, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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V době adventu a Vánoc se 
v Klatovech bude konat celá 
řada zajímavých akcí. Mnohé 
z nich pořádá město Klatovy. 
Jednou z nich bude 13. pro-
since už čtvrtý ročník Klatov-
ského klášterního bazaru. Tato 

Klatovský klášterní bazar pomůže farnímu kostelu
akce se koná pod hlavičkou 
Klatovy – Zdravé město 
v rámci aktivit Národní sítě 
zdravých měst České repub-
liky a spolupracuje celá řada 
dobrovolníků, členky a členo-
vé Klatovského okrašlovacího 
spolku, o.s., a Rotary klubu 
Klatovy či Dům dětí a mláde-
že Klatovy a Chrámový sbor 
Klatovy.  

Výtěžek prodaných před-
mětů v bazaru, dražby zajíma-
vých věcí a dalších finančních 
příspěvků bude věnován na 
opravu arciděkanského koste-
la Narození Panny Marie 
v Klatovech s tím, že město 
Klatovy přidá finanční příspě-
vek ve stejné výši a celá 
částka bude předána Římsko-
katolické farnosti Klatovy. 
V rámci nutné rekonstrukce 
střechy a odvodnění kostela 

dojde i k úpravě a otevření 
krypty farního kostela veřej-
nosti. Klatovy tak získají nový 
zajímavý prostor, který bude 
využit i v rámci rozvoje ces-
tovního ruchu města.

I letos se bude dražit. 
Půjde o keramický obraz Gus-
tava Fifky „Pašerák“, foto-
grafii Šumavy Martina 
Milforta, výrobky z klatov-
ského domu dětí a mládeže, 
adventní věnce, koš regio-
nálních potravin věnovaný 
Úhlavou, o.p.s., a další.

Věřím, že přijmete naše 
pozvání a přijdete si vychut-
nat adventní atmosféru a zá-
roveň pomůžete dobré věci. 

Vydařené předvánoční 
setkání ve Věckovicích

Občané z Věckovic, integro-
vané obce města, se scházejí 
každoročně při rozsvícení 
vánočního stromu u autobuso-
vé zastávky ve své obci. Ani 
letošek nebyl v tomto ohledu 
výjimkou a akce se uskuteč-
nila v sobotu 29. listopadu. 
Účastníkům zahrálo a zazpí-
valo převážně vánoční sklady 
uskupení Musica Imperfecta 
Klatovy pod vedením Mgr. 
Jaroslava Pletichy. Trochu už 
byla zima, ale pro zahřátí byl 
připraven oheň a občerstvení, 

včetně teplých nápojů. Je 
příjemné vidět, když občané 
drží pohromadě a dokážou pro 
své blízké, sousedy a spoluob-
čany připravit zajímavý večer, 
který pro všechny navodil 
příjemnou vánoční atmosféru. 

Voňavá adventní neděle

Vánoční atmosféru jste si 
mohli vychutnat i v neděli 
30. listopadu, kdy se konal 
druhý ročník akce s názvem 
„Voňavá adventní neděle“, 
kterou pořádalo město Kla-
tovy v rámci projektu 
Klatovy - Zdravé město v sálu 
Střední školy zemědělské 
a potravinářské v Klatovech. 
Lidé, kteří přišli, si mohli 
vyzkoušet zdobení perníčků, 
pletení vánočky, úpravu 
vánočního stolu a různé další 
rukodělné techniky. Na 
programu byla po celý den 
řada hudebních vystoupení 
dětí i těch starších. Akci jsme 
společně s nejmenšími dětmi 
zahájili zapálením první 
adventní svíce. Zájem občanů 
byl velký, a tak věřím, že 
vzniká zajímavá nová tradice.

Přeji vám krásné prožití 
vánočních svátků.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

ve spolupráci  s Klatovským okrašlovacím spolkem, o.s., 
Domem dětí a mládeže Klatovy a Rotary klubem Klatovy

IV. ROČNÍKIV. ROČNÍK

KLATOVSKÉHO KLÁŠTERNÍHO BAZARU KLATOVSKÉHO KLÁŠTERNÍHO BAZARU 
který se uskuteční

v sobotu 13. prosince 2014 od 9.00 do15.00 hodin
před dominikánským klášterem v Klatovech

vás co nejsrdečněji zve na

Prodej vánočního zboží a pochutin

Vystoupení hudebních souborů Domu dětí a mládeže 
a Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech

Soutěž v pečení o nejlepší klatovské „domácí linecké”

Výtěžek z prodaných věcí na bazaru, dražby zajímavých 
věcí a dalších finančních příspěvků bude věnován 
na opravu  arciděkanského kostela 
Narození Panny Marie v Klatovech.

Pro ty, kteří chtějí pomoci finančně 
č.ú. veřejné sbírky 380015-0821048319/0800

Jak se můžete zapojit a pomoci?

Pokud se rozhodnete přispět finančně, můžete zaslat 
libovolnou částku na k tomu účelu zřízený bankovní účet číslo: 
380015-0821048319/0800.

Příjem darů od občanů a firem do bazaru je možný dne 
12. 12. 2014 od 12:00 do 17:00 hodin v dominikánském 
klášteru Klatovech, Plánická 174, případně po telefonické 
domluvě také v dalších dnech na Městském úřadu v Klatovech, 
Vídeňská 66 (kontaktní osoby: Mgr. Pavla Mikulášová, 
tel.: 602 621 308, Jitka Koželuhová, tel.: 730 890 888).

Pokud se rozhodnete soutěžit, tak „domácí linecké“ přineste 
včetně receptu 12. 12. 2014 mezi 12:00 a 17:00 hodinou nebo 
13. 12. 2014 dopoledne do dominikánského kláštera. Tři 
nejlepší recepty oceníme.

Dobročinný vánoční bazar je povolen rozhodnutím Rady 
města Klatovy, veřejná sbírka je schválena rozhodnutím 
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Vystoupení uskupení Musica Imperfecta ve Věckovicích



v části Dukelské ulice (Masarykova-Koldinova vpravo), chod-
ník v části Domažlické ulice (Plzeňská-Nádražní vpravo), 
chodník k domu čp. 457 a část vozovky u domu čp. 456 
v sídlišti Pod Koníčky, vozovka a přístupové chodníčky včetně 
veřejného osvětlení v části komunikace vedle Nuderovy ulice, 
část chodníku u železničního přejezdu ve Voříškově ulici, dva 
chodníky k čp. 638-9/II a k „Bouchalce“ v Plzeňské ulici, 
chodník ke kapli Okresního soudu od Revoluční ulice, dále 
byla stavebně upravena křižovatka Masarykova, Dukelská 
a provedeno mnoho dalších drobných oprav.

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR došlo 
vzhledem k výměně inženýrských sítí umístěných 
v komunikacích k rekonstrukci vozovky a chodníků v části 
ulice 5. května v úseku Šumavská-Za Tratí.

V integrovaných obcích města Klatov byly opraveny:

V obci Sobětice byl proveden nový povrch vozovky z balené 
včetně odvedení dešťových vod v lokalitě „Za Ovčínem“, 
v obci Chaloupky byl opraven povrch dvou komunikací 
z penetrace, v obci Luby byl opraven povrch komunikace 
napojující se na lokalitu „Pod Hřbitovem“ z penetrace, v obci 
Točník byly opraveny dvě komunikace vedoucí kolem kapličky 
z penetrace, v obci Čínov byl opraven povrch části komunikace 
ve směru na Lažánky, v obci Dehtín byl opraven most přes 
Vícenický potok.

I přes každoročně vynaložené nemalé finanční prostředky 
na obnovu komunikací, není stávající stav některých chodníků 
a vozovek vyhovující. Proto i v roce 2015 uvolní město ze 
svého rozpočtu další finanční prostředky na jejich celkovou 
opravu.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Šmeralova ulice

Chodník v Dukelské ulici

Akce realizované hospodářským odborem 

MěÚ Klatovy v rámci oprav a údržby 

pozemních komunikací v roce 2014

Akce realizované hospodářským odborem 

MěÚ Klatovy v rámci oprav a údržby 

pozemních komunikací v roce 2014
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy 
a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech a inte-
grovaných obcích města. Jednotlivé opravy jsou schvalovány 
jmenovitě Radou města Klatov a v průběhu celého roku 
postupně realizovány.

Pro rok 2014 byly na údržbu komunikací vyčleněny 
finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč.

Za tyto prostředky byla celoplošně opravena celá řada 
chodníků a vozovek. Navíc byly některé komunikace opraveny 
při rekonstrukci inženýrských sítí za peníze cizích investorů.

Opravy komunikací, mostů a lávek, veřejného osvětlení, 
světelné signalizace v křižovatkách, atd. vykonávají v rámci 
údržby také Technické služby města Klatov.

V Klatovech byly z prostředků města opraveny: 

Vozovka a chodníky ve Šmeralově ulici, vozovka a chodníky 
včetně veřejného osvětlení v části Kličkovy ulice (mezi 
Studentskou a Plánickou, vozovky a chodníky v sídlišti 
U Retexu, dva chodníky v sídlišti Pod Hůrkou (k čp. 562-5 
a 566-9 včetně schodů), chodník v části Voříškovy ulice 
(Macharova-Podhůrecká vpravo), chodník v části Karafiátové 
ulice (po pravé straně od Mánesovy), část chodníku včetně 
odvodnění před „parlamentem“ v Niederleho ulici, vozovka 
včetně odvodnění a dvou vjezdů v části Hálkovy ulice, chodník 

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.

foto: HO MěÚ 

foto: HO MěÚ 
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Městské kulturní středisko Klatovy 

zve širokou veřejnost na tyto akce:

Městské kulturní středisko Klatovy 

zve širokou veřejnost na tyto akce:

22. 12. 2014, 10:00 – 17:00 hodin 
17:00 – ŽIVÝ BETLÉM

21. 12. 2014 IV. ADVENTNÍ NEDĚLE - ADVENTNÍ TRH na 
náměstí Míru 
od 9:00 - 16:00 hod. s kulturním programem: Reprodukovaná 
hudba, soutěže a hudební vystoupení s Rádiem BLANÍK.

22. 12. 2014 /pondělí/ ŽIVÝ BETLÉM od 17:00 hodin na 
náměstí Míru.

31. 12. 2014 /středa/ SILVESTR 2014 od 20:00 hodin. K tanci a 
poslechu hraje MUSIC Josefa Kolorose, velký sál KD. V kavárně 
DJ TAZZY (Karel Mařák). Vstupenky v předprodeji. V ceně 
vstupenky poukázka na večeři v hodnotě 100 Kč.

Do  21. 12. 2014 PERNÍKOVÉ KLATOVY
Vánoční výstava s vůní perníčků v galerii Atrium kulturního 
domu. Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hodin. Výstava je 
doplněna prodejem drobných perníkových dekorací a každou 
středu předváděním zdobení perníčků (9-11 a 14-16 hodin).

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách 
 a na facebooku MěKS.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám klidný 
a příjemný adventní čas.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz

5. 12. 2014 /pátek/ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
A ČERTOVSKÁ SHOW 
od 17:00 hodin na klatovském náměstí. 
Program: - průvod čertů a andělů kolem náměstí za doprovodu 

  dechového orchestru KuFr,
- vystoupení a přehlídka čertů a andělů na pódiu,
- mikulášská nadílka dětem.

7. 12. 2014 II. ADVENTNÍ NEDĚLE - ADVENTNÍ TRH 
na náměstí Míru od 9:00 - 16:00 hod. s kulturním programem. 
Od 13:00 vystoupení žáků ZUŠ Klatovy.

7. 12. 2014 /neděle/ ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH 
PĚVECKÝCH SBORŮ 
V programu vystoupí: „Klubíčko“ – MŠ Máchova, „Sluníčko“ – 
MŠ Koldinova, „Zvoneček“ – Masarykova ZŠ, „Klatováček“ – ZŠ 
Tolstého, „Pěvecký sbor“ – ZŠ Plánická, „Sněženky a Machři“ – 
Masarykova ZŠ, „Železnorudský smíšený sbor“. Od 16:00 hodin, 
kulturní dům.

13. 12. 2014 „ČERT A ŠVEC“
Loutková scéna Brouček hraje marionetovou pohádku Antonína 
Průchy od 14:00 a 16:00 hodin v loutkové scéně kulturního domu, 
vchod od marketu Lidl. Sponzorem LS Brouček je v roce 2014 
Pojišťovna Kooperativa.

14. 12. 2014 III. ADVENTNÍ NEDĚLE - ADVENTNÍ TRH na 
náměstí Míru od 9:00 - 16:00 hodin s kulturním programem:
V programu vystoupí  Hlasoplet, Tomáš Kočko a orchestr.

14. 12. 2014 /neděle/ VÁNOČNÍ KONCERT PAVLA 
NOVÁKA - „KRÁSNÉ SVÁTKY“ s pěveckými sbory ZŠ 
Čapkova od 17:00 hodin, kulturní dům. 

18. 12. – 22. 12. 2014 /čtvrtek – pondělí/ VÁNOČNÍ TRHY na 
náměstí Míru
od 10:00 - 16:00 hod. s kulturním programem:
18. 12. 2014, 10:00 – 16:00 hodin - Vystoupení pěveckých sborů: 
„Sluníčko“ – MŠ Koldinova; „Duha“ – MŠ Studentská; 
„Klubíčko“ – MŠ Máchova; „Klatováček“ – ZŠ Tolstého; 
„Notičky“ – ZUŠ Klatovy; „Lubáček“ – MŠ Luby; „ Pytel Blech“ 
– ZUŠ Klatovy; „Pěvecký sbor Švihov“.
19. 12. 2014, 10:00 – 16:00 hodin
Vystoupení pěveckých sborů: „Broučci“ – MŠ Karafiát; „Pěvecký 
sbor“ – ZŠ Plánická; „Zvoneček“ – Masarykova ZŠ; „Sněženky 
a Machři“ – Masarykova ZŠ; DDM Klatovy; Hudbou napříč 
stoletími a vánoční koledy – skupina „Venas“; „Pěvecký sbor 
seniorky“ – klub seniorů.
20. 12. 2014, 10:00 – 17:00 hodin
Vystoupení hudební skupiny Štreka, Vánoce s Karmínou, žehnání 
a rozdávání Betlémského světla.
21. 12. 2014 9:00 – 16:00 hodin
Viz. program adventní neděle.
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Prosinec v Městské knihovně Klatovy 
VÝSTAVY:
Čítárna: 
Vánoční dekorace – práce dětí z Dětského domova se školou 
Měcholupy
Veronika Palečková – Vánoční šité ozdoby

Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Jan ŠNOBR, básník, literární historik, spisovatel, knihovník – 
25. výročí úmrtí (1. 12. 1989)
Informační strážní služba Národního parku Šumava

Galerie knihovny: 
do 9. 12. 2014 prodejní výstava Josefa Protivy – Obrazy 
a kresby 
od 10. 12. 2014 do 6. 1. 2015 Jitka Kurcová – Perníkové 
Vánoce
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny

Čtvrtek 4. prosince 2014 od 18 hodin, společenský sál 
knihovny
Informační strážní služba  Národního parku Šumava
Přednáška s promítáním na téma úloha ISS, ochrana přírody, 
turistické využití území, zajímavosti a historie území.

Čtvrtek 11. prosince 2014 od 18 hodin, společenský sál 
knihovny
Přednáška doc. PhDr. Marie Janečkové, CSc., docentky 

českého jazyka, FF JU v Českých Budějovicích Kazatelské umění 
Ondřeje Františka Jakuba de Waldta (1683–1752)
Přednáška bude věnována baroknímu kazateli, rodákovi z Písku, 
jehož matka pocházela ze Sušice.

Čtvrtek 18. prosince 2014 od 18 hodin, společenský sál 
knihovny - Křest a představení knihy PhDr. Jany Skarlantové 
ZE ŽIVOTA PRABABIČEK
s promítáním unikátních dobových obrázků.
Ke koupi bude i kalendář secesní módy na rok 2015.

Akce oddělení pro děti a mládež – Advent 2014
3. prosince 2014  15.00 hodin "Andělské čtení" galerie Městské 
knihovny Klatovy, 2. patro. Andělské odpoledne pro všechny děti i 
rodiče spojené se čtením a zábavou.
Čeká na vás malý andělský dáreček.

12. prosince 2014  14.15 hodin "Vypouštění balónků s přáním 
k Ježíškovi", klatovské náměstí
Letos již posedmé poletí z celé země 330 balónků s dětskými 
přáníčky k Ježíškovi. Pojďme společně udělat před Vánoci radost 
dětem i dospělým!Vystoupení dětských pěveckých sborů.
Slavnostní vypuštění balónků společně s Rádiem Impuls 
v 15.15 hodin na klatovském náměstí.

Více informací na . 
Městská knihovna Klatovy.

www.knih-kt.cz

- uvolněný prostor byl využíván jako prodejna bistra 
- velikost nebytového prostoru včetně zázemí  je 166,80 
- žadatele mohou nabídnout i jiný účel využití vhodný
  pro nabízené prostory
žádost bude obsahovat:
- podnikatelský záměr
- kopii živnostenského listu
V případě více zájemců bude Město Klatovy postupovat 
podle směrnice města.
Zasílejte na adresu:
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
nebo na email 
Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na 
telefonu: 376 312 184 pí. Maxová, 376 311 309 p. Červený,
dále informace na 

2
m

jmaxova@snklatovy.cz

www.snklatovy.cz

Město Klatovy
zastoupené

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

nabízí pronájem prodejny 
v Kodlinově  ulici 421/II

v Klatovech 
/bývalá prodejna Bistra Klatovka/ 
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Klatovští dobrovolní hasiči 
se v letošním roce přihlásili 
do ankety „Dobrovolní ha-
siči roku 2014“. 

Aktivitou, která byla hod-
nocena v daném období, byl 
letošní 3. celorepublikový 
sraz a soutěž parních stříka-
ček u příležitosti 140. výročí 
Sboru dobrovolných hasičů 
Klatovy. Úlohou soutěže bylo 
procvičení hasičských doved-
ností a zdokonalení v obsluze 
parních stříkaček, které se 
užívaly při požárních zásazích 
již v dávné minulosti a mají 
tak z hlediska vývoje hasičské 
techniky velkou historickou 
hodnotu. Této soutěže se zú-
častnilo celkem devět sborů, 
přičemž celkovým vítězem se 
stal SDH Klatovy.

Sbor dobrovolných hasičů Klatovy zvítězil 

v anketě Dobrovolní hasiči roku 2014
Díky hlasům, které bylo 

možno posílat jako SMS nebo 
vyplněním webového formu-
láře, se klatovští dostali až do 

samotného finále. Na slav-
nostním galavečeru, který se 
konal v Městském divadle 
v Brně a kterým provázeli 
moderátoři Jana Musilová 
a Petr Rychlý, se umístili 
v kategorii „Jih - západ Čech“ 
na 1. místě. Díky tomuto 
umístění získali skleněnou 
hasičskou přilbu Gallet, vy-
robenou ve sklárnách Nižbor, 
hotovost 70 tisíc Kč a pro-
fesionální radiostanici Hytera.

Pořad vysílala Česká te-
levize v sobotu 15. 11. 2014 
ve 14:25 na ČT 1 a lze ho 
shlédnout v jejím archivu. 
( )

Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

www.ceskatelevize.cz/ivysilani
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2014 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2014 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Vážení čtenáři, v letošním roce již po čtvrté organizujeme anketu 
o nejlepší provozovnu roku v našem městě. Hlasovat můžete 
v kategoriích restaurace a občerstvení, dále služby a konečně 
nejlepší obchod. Hlasovací lístky můžete odevzdávat do urny 
v našem informačním středisku na náměstí Míru. Hlasovat lze 
taky na webových stránkách města. 

Pět vylosovaných respondentů obdrží 
odměnu.

Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města, 
vyhlášení vítězové budou přijati vedením města na klatovské 
radnici v lednu 2015. 

Anketa je vypsána za následujících podmínek:

Kdo může hlasovat?
hlasovat může široká veřejnost, trvalé bydliště nerozhoduje
Způsob hlasování
vyplnění anketního lístku umístěného na webových stránkách 
města nebo formou hlasovacích lístků v papírové podobě
anketní lístek bude uveřejňován v každém čísle Klatovského 
zpravodaje, po vyplnění jej odevzdejte do informačního centra 
Městského úřadu v Klatovech, uzávěrka ankety bude v prosinci
Způsob vyhodnocení
vítězem bude provozovna s nejvyšším počtem obdržených hlasů 
v každé kategorii

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2014 v Klatovech 

POZOR!

hlasovat je možné do 19. 12. 2014

POZOR!

hlasovat je možné do 19. 12. 2014
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