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Příští jednání Zastupitelstva

Novoroční setkání

Vážení Klatované,
počátkem ledna se na klatovské radnici pravidelně
schází zástupci klatovských
firem s představiteli úřadů,
organizací a škol. Považuji
za zcela nezbytné slyšet
jejich názory a zároveň jim
poděkovat za působení
v našem městě. Také pro ně

Letošní setkání na radnici

je to dobrá příležitost
k navázání vzájemných
kontaktů a získání cenných
poznatků. Především z pohledu středních škol a rodičů studentů by měly velmi
zajímavě znít informace,
jež se týkají jejich možného
budoucího
profesního
uplatnění. Na nedostatku
kvalifikovaných pracovníků v technických oborech
se plně shodli s úřadem
práce i vedoucí pracovníci
místních firem.
Novoroční setkání však
mělo i ráz slavnostní. Jeho
nedílnou součástí se stalo
již tradiční vyhlášení nejlepších klatovských provozoven. Během čtvrtého
ročníku ankety hlasující
odevzdali celkem 2471
hlasovacích lístků a rozhodli tak o vítězstvích
v jednotlivých druzích
služeb. Zatímco v kategorii
„Obchod“ obhájila loňské

2x foto: MěÚ Jiří Tománek

ZDARMA

vítězství
provozovna
SECOND HELP, kategorie
„Hostinská činnost“ a
„Služby“ mají vítěze zcela
nové. Nejvíce návštěvníků
ocenilo kvalitu obsluhy
a prostředí v Café Jednorožec a ve Studiu krásy
v Randově ulici. K velkému
uznání, jež se oceněným od
spokojených zákazníků
dostalo, si dovoluji připojit
přání hodně dobrých
nápadů a úspěchů v jejich
podnikání nejen vítězům
ročníku loňského, ale také
vám všem drobným klatovským provozovnám i větším zaměstnavatelům. Jsou
nedílnou součástí života
našeho města a významně
se podílí na jeho kvalitě.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 10. 2. 2015 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 20. 1. 2015
Úterý 3. 2. 2015
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Rozpočet na rok 2015
Vážení čtenáři,
město Klatovy vstupuje do
roku 2015 s rozpočtem, který
schválilo zastupitelstvo města
na svém posledním jednání
v prosinci minulého roku. To je
dobrá zpráva. Nové zastupitelstvo, vzniklé po říjnových
komunálních volbách, tak splnilo svůj první úkol. Tím, že je
rozpočet schválen, je zajištěna
kontinuita financování aktivit
a projektů.
Dovolte mi rozpočet stručně
představit.
Základní relaci rozpočtu ilustruje tabulka:
Rozpočet města
- údaje v tis. Kč
Neinvestiční příjmy celkem
Kapitálové (investiční) příjmy celkem
Příjmy běžného roku celkem
Neinvestiční výdaje celkem
Kapitálové (investiční) výdaje celkem
Výdaje celkem
Rozdíl Příjmy - výdaje
Splátka úvěrů
Přebytek (příjmy - výdaje) celkem

Schválený Schválený Návrh
rozpočet rozpočet rozpočtu
2013
2014
2015

324.200
43.500
367.700
249.525
27.621
277.146
90.554
-15.966
74.588

326.905
20.000
346.905
250.565
5.550
256.115
90.790
-16.190
74.600

337.495
11.000
348.495
252.830
2.550
255.380
93.115
-16.260
76.855

Jak je z tabulky patrné, předpokládáme celkové příjmy ve
výši 348,5 mil. Kč, celkové výdaje pak ve výši 255,4 mil. Kč.
Rozdíl příjmů a výdajů činí 93,1 mil. Kč. Po úhradě splátek
investičních úvěrů ve výši 16,2 mil. zbývá městu přebytek ve
výši 76,9 mil. Kč.
Schválený rozpočet je koncipovaný jako provozní rozpočet
města, v němž jsou zakomponovány jen minimální investice.
Ty budou do rozpočtu zahrnovány dalšími rozpočtovými
opatřeními, a to podle toho, jak budou postupně jednotlivé
(zejména investiční) projekty připravovány a realizovány
a projednávány na zastupitelstvu. Je nutné respektovat
pravomoc zastupitelstva rozhodovat o investicích, jejich výši
a prioritách.
Rozpočet můžeme charakterizovat jako přebytkový
a realistický, neboť respektuje zásadu opatrnosti - nenadhodnocuje příjmy, mírně nadhodnocuje výdaje. Obsahuje všechny
položky nutné k provozu města a jeho příspěvkových
organizací, nechává prostor pro financování investic. O investicích budeme v průběhu letošního roku hovořit často a podrobně, protože máme připravenou celou sadu tzv. „dotačních
investic“ a bude nutné je v průběhu roku 2015 uskutečnit, ale
i profinancovat. Bude to zajímavý rok.
Organizacím města rozpočet dává k dispozici téměř 115 mil.
Kč, aby byla zajištěna jejich činnost ve prospěch města a jeho
občanů:

Organizace
- údaje v tis. Kč

Příspěvek
2015

Technické služby města Klatovy
Městský ústav sociálních služeb

Městská knihovna
Městská knihovna - dotace „regionální funkce“
Městské kulturní středisko
Základní škola Tolstého
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.
Základní škola Plánická Klatovy
Masarykova základní škola Klatovy
Mateřská škola Studentská Klatovy
Zimní stadión OPS
Celkem

59.500
8.500
7.600
530
7.780
4.435
3.555
4.200
4.075
10.500
4.280
114.955

V rozpočtu je pamatováno i na údržbu komunikací
(chodníky, silnice) ve výši 20 mil. Kč ročně, na příspěvek na
hromadnou dopravu (téměř 4 mil. Kč ročně), na opravu
a údržbu majetku města, ale i na tzv. fond dotací (7,5 mil. Kč),
z něhož jsou financovány příspěvky a dotace na nejrůznější
sportovní, kulturní, společenské aj. akce a projekty.
Nezapomínáme ani na podporu drobných oprav a údržby
požadovaných osadními výbory, ani na sbory dobrovolných
hasičů v našich integrovaných obcích a ve městě.
Alfou a omegou každého rozpočtu jsou příjmy. Jejich
realistický odhad je základem pro rozvrh výdajů rozpočtu. Platí
totiž, že můžeme dělat jen to, na co máme. V této souvislosti je
druhou dobrou zprávou pro Klatovy skutečnost, že se
v posledním roce pozitivně vyvíjejí příjmy z tzv. sdílených daní
(v roce 2014 jsme inkasovali celkem 220,5 mil. Kč), a tudíž
i celkové daňové příjmy a že nedaňové příjmy (tj. zejména
nájemné) jsou pevnou součástí městského rozpočtu:
Schválený Schválený Skutečnost Návrh
rozpočet rozpočet
rozpočtu
10/2014
2013
2014
2015

Rozpočet města
- údaje v tis. Kč
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace - neinvestiční
Přijaté transfery - investiční
Příjmy běž. roku celkem
Příjmy neinvest. běž. roku
Příjmy kapitál. běž. roku

235.700
53.796
20.000
34.704
23.500
367.700
324.200
43.500

233.420
59.015
20.000
34.470
0
346.905
326.905
20.000

247.548
61.018
9.945
45.106
20.083
383.700
353.672
30.028

241.830
61.195
11.000
34.470
0
348.495
337.495
11.000

Přejme si proto, aby rok 2015 byl nejen pro naše město a
jeho občany rokem dobrým.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Výtěžek dobročinného bazaru město zdvojnásobí

Na slavnostním zahájení
nového roku v reprezentativních prostorách radnice
města 5. prosince převzal
klatovský farář P. Jaroslav
Hůlle symbolický šek na
výtěžek ze čtvrtého ročníku
dobročinného Klatovského
klášterního bazaru ve výši
303 714 Kč. Jde o finanční
prostředky zaslané dárci na
speciální bankovní účet,
získané prodejem předmětů
v bazaru a dražbou zajímavých
předmětů. Všem dárcům
i dobrovolníkům, kteří bazar
organizovali, děkujeme za
podporu dobré věci. O bazaru
jsem více psal v prosincovém
čísle zpravodaje. Stejně jako
v předchozích letech je výtěžek určen na podporu potřebné
neziskové aktivity – tentokrát
na opravu arciděkanského
kostela Narození Panny Marie
v Klatovech. Město Klatovy se
zavázalo přidat k vybrané
částce finanční příspěvek ve
stejné výši. Celá částka bude
následně předána Římskokatolické farnosti Klatovy.
Farní kostel patří mezi nejvýznamnější památky našeho
města. Jeho postavení spadá
do doby založení města ve 13.
století. Chrám byl původně
založen zřejmě jako bazilika
se třemi podélnými loděmi,
později byl několikrát přestavován a rozšiřován. Poslední
velká rekonstrukce v letech
1899 – 1908 mu dala současnou podobu. V rámci ní byl

děkanskému chrámu (arciděkanský je od roku 1933) uměle
navrácen gotický vzhled.
Impulsem k úpravám byl
tehdejší havarijní stav kostela
(například v klenbě presbytáře
se objevila velká trhlina).
Stavební zásah se asi nejvíce
dotkl průčelí, z něhož byla
odstraněna barokní fasáda.
Barokní portál pak zedníci
přenesli na sousední Bílou věž.
Na uvedených rozsáhlých
úpravách kostela se tehdy podílely dvě významné osobnosti
architektury a umění – architekt prof. Dr. Josef Fanta
(1856 – 1954) a sochař Čeněk
Vosmík (1860 – 1944).
Josefa Fantu známe spíše
z jeho působení při stavbě
Národního divadla, Rudolfina
i Národního muzea v Praze.
Jeho staveb bychom mohli
jmenovat celou řadu, ale asi
nejvíce je veřejností vnímána
jeho nová budova Hlavního
nádraží v Praze. V Klatovech
se ve dvacátých letech 20.
století podílel ještě na stavební
úpravě radnice, která vyhořela
v roce 1918. Fanta pro ni tehdy
navrhoval i koncepci výzdoby
– a to v interiéru i na fasádě.

Sochař Čeněk Vosmík je
autorem bohaté sochařské
výzdoby na průčelí arciděkanského kostela. Mimo jiné
vytvořil v Klatovech i sochy
pro kostel sv. Vavřince (nyní
jsou v kostele v Dolanech) a je
autorem většiny sochařské
výzdoby radnice. Vosmík
s Fantou spolupracoval také na
výzdobě Národního muzea,
hlavního nádraží v Praze atd.
Po dalších více než 100
letech potřeboval farní kostel
další komplexnější rekonstrukci (do kostela silně zatékalo), která se týká zejména
nové střešní krytiny a jeho
odvodnění. Kostel je rozlehlá
a členitá stavba, která v sobě
zahrnuje několik stavebních
fází z různých dob. Je zřejmé,
že když se začne opravovat,
objeví se i závady, které byly
doposud skryté, ale musí se
pochopitelně odstranit také.
Římskokatolická
farnost
v Klatovech tak má opravdu
nelehký úkol. Součástí projektu na rekonstrukci kostela
je i úprava a otevření krypty
veřejnosti (vznikne zde nová
expozice) a návštěvníkům
bude více přístupný i interiér

kostela.
Zveme Vás na ples města
21. února se koná již tradiční městský ples v kulturním
domě v Klatovech. Program
začne ve 20.00 hodin.
V hlavním sále bude hrát
orchestr Miroslava Novotného
z Plzně (vedený Jiřím
Břicháčem). Předtančení bude
v podání tanečního kroužku
DDM Klatovy. Ve 22.00 hod.
vystoupí jako host večera paní
Marcela Holanová, od 22.45
hod. bude pokračovat taneční
orchestr. Půlnoční překvapení
bude v režii taneční skupiny
Markéty Lukášové. V malém
sále bude již tradičně hrát
cimbálová muzika a prodej
sudových vín zde zajistí pan
Kopecký. V kavárně proběhne
diskotéka a v atriu bude vonět
občerstvení. Vstupenky si
můžete zakoupit od 26. ledna
v informačním centru města
(náměstí Míru 63). Těšíme se
na setkání s Vámi.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Předání symbolického šeku na výtěžek z dobročinného bazaru ve výši 303 714 Kč
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Jízdní řády MHD v Klatovech
pro rok 2015 s drobnými změnami
Od 14. 12. 2014 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech.
Vzhledem k zachování časů odjezdů a příjezdů většiny
vlakových spojů zůstaly i spoje MHD téměř beze změn.
Některé drobné změny byly provedeny již v průběhu roku 2014.
Na základě požadavku občanů vzhledem k posunu odjezdu
vlaku do Horažďovic budou nově uspíšeny spoje č. 2 (jezdí o
svátcích a v sobotu) a 18 (v pracovní dny) na lince č. 2.
Autobusové linky zůstávají, tzn. že budou jezdit linky č. 1, 2
a 4 ve stejných trasách.
Na lince č. 2 je zaveden trvalý provoz obsluhy MHD v
Procházkově ulici a sídlišti Domažlické předměstí. Do nejnověji
zřízené autobusové zastávky s názvem Klatovy, Plzeňská u
nemocnice, již zajíždí celkem 7 spojů MHD.
Z finančního hlediska je i nadále pro město limitující
zabezpečení obsluhy co nejvíce vlaků při zachování stejného
počtu autobusových spojů. Cestující se musí dostat ráno od vlaků
do práce a škol a odpoledne zpět na vlakové nádraží. Neméně
důležité je však i zabezpečení celodenní obslužnosti MHD po
městě a v Lubech.
Pro rok 2014 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD
připravenu částku 3,8 mil. Kč. Navíc zaplatí město příspěvek na

dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému
kraji ve výši 672 720 Kč.
I přesto ale zůstanou stejné ceny jízdného 8,- Kč pro
dospělé, 4,- Kč poloviční. Důchodci do 70 let (držitelé slevového
průkazu vydaného ČD nebo jiným dopravcem) a děti od 6 do 15 let
platí poloviční, důchodci nad 70 let (nutno prokázat občanským
průkazem) a děti do 6 let (přepravní kancelář na aut. nádraží vydá
na základě požádání rodičů, předložení rodného listu a fotografie
průkaz) zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu
ZTP a ZTP-P a držitelé zlaté „Jánského plakety“. Ceny jízdného
jsou takto stanoveny od roku 2006.
Nové jízdní řády MHD jsou schváleny s platností do 12. 12.
2015. Jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou
k dispozici za symbolický poplatek pro cestující na požádání
v budově autobusového nádraží.
Dále jsou umístěny na internetových stránkách města Klatov.
Informaci o jízdních řádech MHD Vám jistě podají i v informačním středisku MěÚ Klatovy.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Upozornění

ROZŠÍŘENÍ OTEVÍRACÍ DOBY

pro držitele parkovacích karet

VEŘEJNÝCH TOALET V KLATOVECH

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.

S platností od začátku roku 2015 je upravena provozní doba veřejných toalet tak, že toalety pod Černou věží jsou nyní otevřeny
celoročně každý den, tedy i v zimním období včetně sobot a nedělí.
Zároveň byla posunuta hodina uzavření v hlavní sezóně ze 17. na
18. hodinu.
PŘEHLED OTEVÍRACÍ DOBY VEŘEJNÝCH TOALET:
1. toalety pod Černou věží
Hlavní sezóna: duben – říjen
- každý den
9:00 – 18:00 hodin
Zimní období: listopad – březen
- pondělí – pátek 9:00 – 17:00 hodin
- sobota
9:00 – 16:00 hodin
- neděle
10:00 – 16:00 hodin
Při konání různých akcí ve městě bude otevírací doba toalet
prodloužena dle pokynů pořadatelů.
2. toalety v Hostašových sadech (za čajovnou)
Hlavní sezóna: květen – říjen
- každý den
9:00 – 18:00 hodin

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

V letním období je možné rovněž využít veřejné toalety vedle
občerstvení TOP na Rybníčkách u podchodu, které jsou otevřeny
po celou otevírací dobu občerstvení.

Hospodářský odbor
MěÚ Klatovy

Za Město Klatovy
Správa nemovitostí Klatovy s. r. o.

Zimní období: listopad – duben
- zavřeno
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Akce Městské knihovny Klatovy
– leden 2015
Městské kulturní středisko Klatovy
zve širokou veřejnost na tyto akce:
15. 1. 2015 /čtvrtek/ Věra Špinarová & Adam Pavlík BAND
Koncert od 19:00 hodin, kulturní dům. Vstupenky jsou již
vyprodány, děkujeme.
16. 1. 2015 /pátek/ KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY – JARO 2015
ZAHAJOVACÍ LEKCE od 19:00 hodin pod vedením „TANEČNÍ
ŠKOLY KREJČÍK“. Velký sál kulturního domu.

VÝSTAVY:
Čítárna:
o. s. Krystal Klatovy – Zimní tematika
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 8. 1. 2015 Jitka Kurcová – Perníkové Vánoce
od 9. 1. do 27. 2. 2015 ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech
– Tajemný svět šumavských skřítků
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny

17. 1. 2015 /sobota/ „ČERT A ŠVEC“.
Loutková scéna Brouček reprízu marionetové pohádky Antonína
Průchy od 14:00 a 16:00 hodin v loutkové scéně kulturního domu,
vchod od marketu Lidl. Sponzorem LS Brouček je v roce 2015
Pojišťovna Kooperativa.

Pátek 9. ledna 2014 od 15 hodin, galerie knihovny
Vernisáž výstavy ZUŠ Josefa Kličky v Klatovy „Tajemný svět
šumavských skřítků“
Práce žáků ZUŠ inspirované příběhy ze Šumavy.

28. 1. – 18. 2. 2015 „NÁVRATY“ - výstava
Hana Sádlíková (dřevořezby), Luboš Jakubčík (fotoportréty na
plátně). Výstava v galerii Atrium KD bude zahájena 27. 1. 2015
v 17:00 hodin. Otevřeno pondělí až pátek od 9:00 – 16:00 hodin.

Čtvrtek 15. ledna 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Pořad Jany Dvorské „Šumava a její podhůří“
Šumava je okouzlující kus přírody blízko nás a byla by škoda
nevyužít jejího pozvání k návštěvě.

30. 1. 2015 /pátek/ Marek Ztracený – od 20:00 hodin,
charitativní koncert populárního zpěváka, rodáka ze Železné
Rudy, ve prospěch KLOKÁNKU v Janovicích nad Úhlavou.
Kulturní dům.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
11., 18., 25. 1. 2015 /neděle/ Kurz probíhá v neděli od 17:00 –
19:00 hodin začátečníci, 19:00 – 21:00 hodin pokročilí. Kurz
vedou taneční mistři Gabriela a Jiří Hájkovi. Velký sál kulturního
domu. Přijímáme nově přihlášky do kurzu: e-mail:
tomankova@mksklatovy.cz, tel.: 376 370 919.

Čtvrtek 29. ledna 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Patrik Kotrba
Cestopisná přednáška „Ze srdce Evropy do Santiaga de
Compostela“ aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ
Španělska.
Více informací na www.knih-kt.cz.
Městská knihovna Klatovy.

P O Z V Á N K A

PŘEHLED PLESŮ:
17. 1. 2015 Řeznicko lahůdkářský reprezentační ples, MASO
WEST s. r. o.
24. 1. 2015 43. Pekařský a cukrářský ples, Pekárny a cukrárny
Klatovy, a. s.
7. 2. 2015 Rybářsko – drůbežářský ples
14. 2. 2015 Rally ples – ŠKODA team
21. 2. 2015 Klatovský městský bál 2015
21. 3. 2015 Country bál

Středoškolský klub při Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech
a DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)
uvádějí plzeňský Klub cestovatelů ve filmu

PŘIPRAVUJEME:
18. 2. 2015 „CHUŤ DO ŽIVOTA“ – pořad spisovatelky a
moderátorky Haliny Pawlowské plný vyprávění a humoru, od
19:00 hodin, KD Klatovy.

Kino Šumava, 15. ledna 2015 od 17 hodin

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásný a šťastný rok 2015.
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

„EXPEDICE NAIRI - ARMÉNIE 2014“.
Hosty budou studenti pana profesora Antonína Koláře
z Masarykova gymnázia v Plzni.

Po projekci bude následovat beseda o expedičním projektu
DofE pro studenty se zájmem o tento projekt (www.dofe.cz).
Jedná se o prestižní program Mezinárodní ceny vévody z
Edinburghu, který byl založen v roce 1956 manželem britské
královny, princem Philipem.
Doporučené vstupné 50 Kč - výtěžek bude věnován na
podporu asistenční služby pro tělesně postižené.
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 4. 11. 2014 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných zápůjček
XLIV. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
splatnosti zápůjčky
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.
hranice
Zápůjčky 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.

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

3%

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku 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.

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

3%

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

4%

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

4%

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

3%

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken a balkónových dveří v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce výtahu
v domě

4 roky

3%

do 500 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

3%

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku 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 zápůjček činí 3 %, u vestavby bytu do
půdního prostoru a nástavby bytu rušící ploché střechy činí 4 %.
Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
splatnosti zápůjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376 347 234.
Uzavírka podání žádostí XLIV. kola je do 27. 2. 2015.
Žadatelé budou informováni o tom, zda zápůjčku obdrží během
měsíce dubna 2015.
V loňském roce proběhla tři kola, ve kterých bylo zapůjčeno
sedmi žadatelům celkem 795 000 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu inform uje:

Vzhledem k vyhlášené obnově katastrálního operátu
v katastrálním území Klatovy v roce 2014, (platí stejně i pro
všechny vyhlášené obnovy operátu v dalších katastrálních
územích) katastrální úřad znovu upozorňuje:

Zastupitelstvo města Klatov dne 9. prosince 2014 schválilo
na svém zasedání tato témata grantů v oblasti kultury
a sportu pro rok 2015 :
1.

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak
změna výměry parcel (zpřesněním dosavadního 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: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ .
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. Pro změny,
které nastaly v r. 2014, to konkrétně znamená podat toto daňové
přiznání do 2. 2. 2015.
Toto obecně platí pro všechny dokončené obnovy
katastrálního operátu v roce 2014!
S přáním úspěšného nového roku 2015
Ing. Zdeněk Kalčík
ředitel

UZAVŘENÍ POBOČKY ČESKÉ POŠTY
KLATOVY 2 V GORKÉHO UL.
Po několika odkladech dochází k realizaci stavby DEPA
Klatovy 70. Úpravy budou prováděny v areálu pošty Klatovy 2,
Gorkého 655. Z pohledu rozsáhlosti stavebních úprav bude
bohužel nezbytné dočasné uzavření pošty Klatovy 2, a to v době
od 2. 2. do 30. 4. 2015.
Po tuto dobu bude veškeré služby pošty Klatovy 2 zajišťovat
pošta Klatovy 1 (Nádražní 89), kde budou služby rozšířeny.
Pavel Šašek, manager obvodu Klatovy

2.
3.
4.

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

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 2015.
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 sekretariátu místostarosty Ing. Martina Kříže a na Odboru
školství, kultury a cest. ruchu MěÚ v Klatovech.
Dne 6. února 2015 od 8.00 do 17.00 hodin se bude konat
zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech pro
školní rok 2015/2016.
Vyhláškou města Klatov č. 3/2014, která je zveřejněna na
internetových stránkách města i úředních deskách jednotlivých
základních škol, jsou stanoveny školské obvody pro školní rok
2015/2016.
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
2014/2015:
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 jsou plánované 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.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Osadní výbory jsou důležité…

Vážení Klatované,
nedílnou součástí života
našeho města je také dvacet
šest integrovaných obcí, jež
jsou roztroušeny všemi směry
v jejich okolí. Žije v nich
několik tisíc obyvatel. Mezi
nejmenší patří Dobrá Voda
a Lažánky, k největším
naopak vedle Lub náleží
Točník, Tajanov, Štěpánovice
či Sobětice.

V patnácti obcích dlouhodobě pracují osadní výbory.
Období jejich dobrovolné
činnosti do značné míry
kopíruje volební období městských zastupitelů. A právě jim
náleží konečné slovo při
„určení“ nově složených
osadních výborů. Zastupitelé
přitom vždy plně respektují
vůli obyvatel žijících v jednotlivých obcích, kteří mají
pro výběr svých zástupců více
možností. Zejména v sídlech
s několika desítkami stálých
obyvatel se mezi sebou
snadno domluví a oznámí
následně jména těch, kteří je
budou po následující čtyři
roky hájit. Ve více zalidněných obcích pak probíhají
místní volby. Lidé vybírají své
zástupce buď ze sestavených
kandidátních listin, nebo
z jednotlivých jmen. Tímto
způsobem proběhnou například volby 28. února v Lubech
a 13. března ve Štěpánovicích.
Činnost členů osadních
výborů není vůbec jedno-

duchá a osobně ji považuji za
velmi důležitou. Vždyť kdo
jiný zná život ve své obci lépe
než ti, kdo v ní po dlouhé roky
žijí. Jejich návrhy, vyjádření
a připomínky se stávají podstatným argumentem pro rozhodování městského zastupitelstva.
Moje poděkování proto
patří všem členům právě
končících osadních výborů za
naprosto korektní a věcnou
spolupráci v uplynulých
letech. Přestože ne všechny
záměry bylo možné uskutečnit, jsem přesvědčen, že pro
běžný život svých spoluobčanů udělali mnohé a byli pro
ně přínosem. Velmi bych si
přál, aby se stejným zápalem
hájili své obce i nově zvolení,
kteří svoji činnost zahájí
počátkem jara.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 24. 3. 2015 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 17. 2. 2015
Úterý 3. 3. 2015
Vybráno z obsahu:

Ekonomické aspekty
řízení města

strana 2
Zdravé město Klatovy
chystá zajímavé aktivity

strana 3
Volby do Osadního
výboru v Lubech
strana 4
Akce Měks a knihovny
strana 5
Revitalizace lesoparku
Křesťanský vrch
strana 6
Fond rozvoje bydlení
strana 7
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Ekonomické aspekty řízení města

Vážení čtenáři Zpravodaje,
čas od času dostávám otázku,
zda lze město řídit jako firmu.
Odpovídám nejprve protiotázkou. Chci znát, co si pod
pojmem „řídit jako firmu“
tazatel představuje. Odpovědi
jsou často velmi překvapivé –
zpravidla nejprve slyším slova
„to je přeci jasné“, pak následuje zaváhání, protože každý
slušný tazatel si rychle uvědomí, že v odpovědi, kterou
dá, je klíč k odpovědi mé.
Představa, že soukromá
firma „si nemůže dovolit prodávat žádné výrobky a služby,
na kterých nevydělává, a že
pokud se tak stane, podnikatel
nemilosrdně takové položky
okamžitě oseká... atd.,“ a že
tudíž zde by se mělo inspirovat i město, záhy bere za
své. Soukromá firma jistě usiluje o to, aby vydělala a činí
tak s plným nasazením. Proto
se neustále snaží zvyšovat
kvalitu své služby, snižovat
náklady, rozšiřovat nabídku,
rafinovaněji hledat své zákazníky atd. I ona však musí
uvažovat takticky a strategicky. V zájmu udržení
zákazníka a svého podílu na
příslušném trhu, má ve svých
portfoliích výrobky a služby,
na nichž nutně nemusí vydělat
nebo dokonce na některých
konkrétních položkách prodělává.
Město ze své podstaty
firmou není. Přesto disponuje

poměrně rozsáhlým majetkem
a dokonce realizuje určité
hospodářské činnosti. Doba,
kdy město de facto firmou
bylo, je dávno pryč. Při určitém zjednodušení se dá říci, že
„firemní charakter“ měla
středověká města. Sama nezřídka podnikala, chránila své
občany („akcionáře“) nejen
svými hradbami, ale i nejrůznějšími „komerčními obstrukcemi“, aby jim zajistila
konkurenční výhody. Dnešní
role měst je rozhodně jiná, ale
o tom bych psát nechtěl.
Rád bych se vrátil k odpovědi na původní otázku.
Město nelze řídit jako firmu,
ale i zde lze využít téměř
v úplnosti manažerské přístupy k řízení. Přestože prostá
ekonomická výhodnost (tak či
onak spočtená) není vždy
kritériem, které rozhoduje,
nemůžeme se snahy o ni
vzdát. A právě proto bych Vás
rád upozornil na to, že
v následujících týdnech budou
probíhat rozbory hospodaření
města Klatovy a jeho organizací. Budeme se zabývat
tím, nakolik jsme naplnili
rozpočet a jak dopadly
projekty a akce, které město
v uplynulém roce realizovalo.
Pomyslným finále tohoto
procesu bude projednání
závěrečného účtu města
a rozborů hospodaření na
zasedání zastupitelstva dne
24. 3. 2015.
Přestože již nyní mohu
říci, že město dokázalo svůj
rozpočet na rok 2014 dodržet
a hospodařilo dokonce lépe,
než parametry rozpočtu předpokládaly, že na svých účtech
máme téměř 180 mil. Kč a že
jsme stavy dlouhodobých
investičních úvěrů snížili pod
úroveň 140 mil. Kč, bude
mnohé, o čem se budeme
muset poradit. Nevěříte?
Dovolte mi několik příkladů:
1) Vyhodnotit budeme muset
například efekty zateplení

několika mateřských škol.
Ta jsme uskutečnili v posledních dvou letech, máme
k dispozici energetické
audity, které tyto efekty
popisují a jsou více než
zajímavé.
2) Věnovat se budeme i vývoji
hospodaření krytého plaveckého bazénu. Město
investovalo v minulém roce
téměř 60 mil. Kč do dostavby jeho wellness části a zajímá nás samozřejmě to, jak
se vysoká návštěvnost bazénu (např. v lednu 2015 zde
bylo 16,5 tis. návštěvníků)
promítá do jeho ekonomiky.
3) Prověřit bude nutné,
nakolik se uplatnily značné
výdaje, které město vložilo
do projektů v oblasti
životního prostředí:
- nakoupili jsme nové nádoby na separovaný odpad
(150 ks),
- vybudovali jsme dvě stanoviště podzemních kontejnerů,
- nově Odpadové hospodářství města Klatov obhospodařuje i svoz separovaného
odpadu (koupili jsme nové
svozové vozidlo atd.)

- nový sběrný dvůr má za
sebou více než rok činnosti
a začínají být zřejmé jeho
efekty atd.
Už jen na těchto třech
příkladech je zřejmé, že se
v rámci rozborů, ale nejen
jich, budeme muset zabývat
ekonomikou a efekty činnosti
města, organizací, projektů
a že nebudeme moci k otázkám přistupovat šablonovitě.
Chceme totiž opravdu
znát, jaké důsledky mají naše
rozhodnutí. Chceme je i kvantifikovat. Jsem proto nesmírně
rád, že se rychle po volbách
opět rozběhla činnosti finanční komise a finančního výboru coby poradních orgánů
rady města a zastupitelstva.
Díky přístupu jejich členů
bude možné vytvořit i určité
dílčí pracovní skupiny, které
se budou podílet na tom,
abychom správně hodnotili
efekty, o kterých výše
hovořím.
Přeji Vám hezký den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Pozvánka do muzea na výstavu:
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Zdravé město Klatovy chystá zajímavé aktivity

V rámci projektu Zdravé
město Klatovy (město je
zapojeno od roku 2011 do
Národní sítě zdravých měst)
budeme letos pořádat celou
řadu aktivit, se kterými Vás
budeme postupně seznamovat
i na stránkách našeho zpravodaje. Půjde o různé přednášky

pro děti i dospělé, aktivní
tvoření, ale i sportovní, společenské a charitativní akce.
Jednou z nich bude 30. května
již čtvrtý ročník „Avon pochodu Klatovy 2015“ s bohatým
doprovodným programem na
klatovském náměstí. V současné době v rámci Zdravého
města Klatovy připravujeme
nový propagační materiál –
„Vycházkové trasy barokní
krajinou aneb putování za
památkami“, jehož součástí
budou i mapy Klatov a okolí
s vyznačenými cyklotrasami
a trasami pro pěší po
jednotlivých památkách.
Letos se budeme snažit
i o vyšší zapojení principů
Zdravých měst do fungování
města a úřadu. Jde zejména
o principy udržitelného rozvoje, větší zapojení veřejnosti
a integrace kritérií kvality
místní Agendy 21 do posuzo-

Výstavy v galerii Atrium
Kulturního domu
– Městské kulturní středisko zve:
Také v letošním roce se
můžete těšit na spoustu
krásných výstav, které pro vás
Městské kulturní středisko
Klatovy připravuje v galerii
ATRIUM. Tou první bude
výstava s názvem NÁVRATY
a představí hned dva místní
autory a také dva obory jejich
tvorby.
Hana Sádlíková vystavuje
vyřezávané plastiky z lipového dřeva. Motivy jejích prací
jsou právě návraty - návraty
ke kořenům, k životu našich
předků. Ztvárňuje motivy a život lidí staré Šumavy – lidová
řemesla, práce na vesnici,
svážení dřeva. Návratem ke
krásnému řemeslu je pro ni
i samotné vyřezávání.
Druhým autorem je fotograf Luboš Jakubčík. Jeho
fotoportréty jsou návratem

v čase. Inspiraci hledal v obrazech a dílech starých mistrů,
kteří dokonale ovládali barvy
a především techniku světla
a stínu. Své modely pečlivě
vybíral a fotil v unikátních
dobových kostýmech. Pro
autentičnost jsou fotografie
tištěné na malířská plátna a na
výstavě uvidíte osobnosti, jakými byli například Leonardo
da Vinci, Magdalena Dobromila Rettigová, Lomikar,
Čachtická paní a další.
Městské kulturní středisko
Vás srdečně zve. Výstava potrvá od 28. ledna do 18. února
a bude otevřena od pondělí do
pátku od 9 do 16 hodin.
Vstupné je dobrovolné.
Radka Grösslová
MěKS - výstavy a propagace

vání kvality práce úřadu. Dále
se také budeme zabývat
záměrem bezbariérových tras
ve městě.
Více k projektu najdete na
odkazech:
http://www.zdravamesta.cz;
www.klatovy.cz/zdravemesto
Cestou do knihovny
můžete zhlédnout výstavu
Od 23. února můžete navštívit
na chodbě bývalé jezuitské
koleje čp. 59 (před městskou
knihovnou) výstavu „Králové
Šumavy“, kterou připravil
Ústav pro studium totalitních
režimů. Město Klatovy ji bude
mít zdarma zapůjčenou do 20.
dubna. Výstava dokumentuje
činnost kurýrů (přecházeli
hranice ve službách amerických, britských či francouz-

ských zpravodajských služeb)
a převaděčů, které známe pod
dobovým označením agenti –
chodci. Převaděči často
s nasazením vlastního života
pomáhali lidem k překročení
ostře střežené hranice. Asi
nejznámějším kurýrem, který
překračoval hranici zejména
v prostoru Prachaticka a Vimperska byl Josef Hasil, známý
také jako Král Šumavy.
Součástí výstavy jsou i panely věnované Státní bezpečnosti, Pohraniční stráži i aktivitám zahraničních exilových
center a dobové filmové a literární propagandě. Celkem jde
o 23 panelů s bohatým obrazovým doprovodem a texty
v českém i německém jazyce.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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Volby do osadního výboru v Lubech
Městský úřad v Klatovech ve spolupráci se stávajícím
osadním výborem oznamuje všem trvale bydlícím občanům
v Lubech, že v sobotu 28. 2. 2015 se budou konat volby do
Osadního výboru v Lubech.
Volby budou organizovány v souladu s Metodikou
k ustavování osadních výborů v Klatovech, která je dostupná
na www.klatovy.cz/mukt/volby.asp.
Informace k volbám:
Termín voleb:
Místo konání:

28. 2. 2015, od 8,00 do 16,00 hod.
volební místnost na hřišti v Lubech
– klubovna
občan, který v den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb
v Lubech přihlášen k trvalému bytu
obdrží každý volič ve volební
místnosti

Oprávněný volič:
Volební lístky:
Počet volených členů
osadního výboru:

Platný volební lísek:

takový, který obsahuje křížky u maximálně sedmi jmen občanů, kteří jsou
uvedeni na hlasovacím lístku

Volební komise bude mít ve volební místnosti jmenný
seznam všech trvale hlášených občanů Lub. Každý
oprávněný volič se prokáže platným občanským průkazem
a obdrží volební lístek pro volby do osadního výboru. Volič
upraví volební lístek zakřížkováním maximálně sedmi jmen.
Takto upravený volební lístek vhodí volič do připravené
volební urny.
Pro tyto volby se přiměřeným způsobem použijí ustanovení
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí.
Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Město Klatovy
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení míst strážníků
Městské policie v Klatovech.
Požadavky:
(dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii)
• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
• věk minimálně 21 let,
• bezúhonnost, spolehlivost,
• zdravotní způsobilost,
• schopnost řešit konfliktní situace,
• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění sk. B,
• aktivní znalost cizího jazyka podmínkou (němčina,angličtina).
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději
do 28. 2. 2015 na adresu:
Město Klatovy
Městská policie
K rukám velitele
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy
Psychotesty ve výši 1400,- Kč si každý uchazeč hradí sám. Bližší
informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na tel. čísle
376347208, 607672308.
Obálku označte „Výběrové řízení MP“

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

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Městské kulturní středisko Klatovy
zve širokou veřejnost na tyto akce:
11. 2. 2015 „MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE“ - zábavné
odpoledne klubu seniorů Klatovy od 13:30 hodin, k tanci
a poslechu hraje Červená sedma, kulturní dům.
do 18. 2. 2015 „NÁVRATY“ výstava
Hana Sádlíková (dřevořezby), Luboš Jakubčík (fotoportréty na
plátně). Galerie Atrium KD. Otevřeno pondělí – pátek 9:00 –
16:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
18. 2. 2015 „CHUŤ DO ŽIVOTA aneb o vzrušení, lásce,
katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim
společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle!
Protože: všechno je putna, jen když nám chutná…“ – pořad
spisovatelky a moderátorky Haliny Pawlowské plný vyprávění a
humoru, od 19:00 hodin, KD Klatovy.
28. 2. 2015 „KOUZELNÝ PROUTEK“ - Loutková scéna
Brouček uvádí obnovenou premiéru marionetové pohádky
Antonína Pruchy. Začátky představení od 14:00 a 16:00 hodin
v loutkové scéně kulturního domu, vchod od marketu Lidl.
Představení je vhodné pro děti od 3 let. Sponzorem LS Brouček je
v roce 2015 Pojišťovna Kooperativa.
TVOŘIVÉ KURZY S NATÁLIÍ VÍTOVCOVOU:
10. 2. Malované sklíčko
11. 2. Korálky – šité korálkové náušnice
24. 2. Labuť – 3D origami
25. 2. Korálky – náramek z twinů
Kurzy probíhají v klubovně propagace od 17:00 hodin. Rezervace
na tel.: 376 370 938, 725 970 811.

PŘEHLED PLESŮ:
7. 2. 2015 Rybářsko – drůbežářský ples
14. 2. 2015 Rally ples – ŠKODA team
21. 2. 2015 Klatovský městský bál 2015
21. 3. 2015 Country bál
PŘIPRAVUJEME:
8. 3. 2015 O CENU MĚSTA KLATOV - postupová soutěž
v tanečním sportu. Kulturní dům.
11. 3. – 5. 4. 2015 PATCHWORKOVÉ VELIKONOCE
- velikonoční výstava v galerii Atrium KD, pořádají klatovský
kurz patchworku a MěKS Klatovy. Otevřeno denně od 9:00 do
17:00 hodin. Vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč.
14. 3. 2015 DECHOVKA KLATOVY 2015 - 13. ročník festivalu
dechovek v Klatovech, od 16:00 hodin, kulturní dům.
21. 3. 2015 COUNTRY BÁL - pořádá soubor TENNESSEE
a MěKS Klatovy od 20:00 hodin, k tanci a poslechu hraje skupina
Poutníci, kulturní dům.
24. 3. 2015 Ondřej Brzobohatý „Identity Tour“ – koncert od
19:30 hodin, kulturní dům.
28. 3. 2015 OBRFEST - rockový koncert, kulturní dům.
1. 5. 2015 Arakain & Lucie Bílá XXXIII Tour 2015 - od 20:00
hodin, kulturní dům.Vstupenky v předprodeji v MěKS Klatovy a
také Ticketportal a Ticket-Art a v Arakain E-shopu.
14. 5. 2015 MELODIE, KTERÉ NESTÁRNOU - koncert
Orchestru Karla Vlacha k oslavám 70. let po válce, od 19:30
hodin, kulturní dům. Vstupenky v předprodeji.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Akce Městské knihovny Klatovy – únor 2015
Zveme vás do Městské knihovny Klatovy na následující akce:
VÝSTAVY:
Čítárna:
Věra Bůžková – Automatická kresba
Galerie knihovny:
ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech – Tajemný svět šumavských
skřítků
Připravujeme:
2. března 2015 od 17 hodin, galerie knihovny
vernisáž výstavy
Iva Kučerová – Hana Pilařová-Jamrišková – Proměny hravé
duše 2015
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny
PŘEDNÁŠKY:
Čtvrtek 12. února 2015, od 18 hodin, společenský sál knihovny
Jan Toman – ETIOPIE, země odkud pocházíme
Napříč jedinečnou, nikdy nekolonizovanou zemí afrického rohu.
Poznejte různorodost domorodých kmenů Jižního Oma. Etiopské

safari se spoustou endemických druhů. Hory Bale, domov vlčka
etiopského a Simien, rozkvetlá zahrada na úbočích hor.
Křesťanské památky na severu, vytesané chrámy v Lalibele.
Královský Gondar s komplexem hradů. Vodopády na Modrém
Nilu a mnoho dalšího.
Úterý 17. února 2015, od 18 hodin, společenský sál knihovny
Ing. Vlastimil Bažant – Harmonizování energetického systému
jako cesta ovlivňování duchovního vývoje člověka. Poznatky
o záření hmoty, vliv prostředí na člověka a mnoho dalšího.
Středa 25. února 2015, od 18 hodin, společenský sál knihovny
o. s. Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy
Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. – Josef Hlávka, architekt
a mecenáš.
Připravujeme:
Středa 4. března 2015, od 15 hodin
MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Zveme děti na zábavné odpoledne s písničkami v sále městské
knihovny. Těšíme se na vaše maškarní převleky.
Více informací na www.knih-kt.cz.
Městská knihovna Klatovy.
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Revitalizace lesoparku Křesťanský vrch
Křesťanský vrch se nachází v severní části města Klatovy, nad
areálem nemocnice. Jeho název vychází ze jména původních
majitelů pozemků, rodiny Křesťanů z Koldína. V roce 1600
tyto pozemky odkoupila klatovská obec, místní název vrchu
zůstal.
Na vrchu stála kaple Umučení Páně, pocházející
pravděpodobně ze 17. století, která byla zrušena za Josefa II.
V roce 1859 nahradila původní kapli kaple nová, která byla

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení místa úředníka(ce)
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Klatovech,
výkon agendy sociálně právní ochrany dětí.
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 práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost,
charitní a sociální činnost,
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
• praxe v oboru vítána,
• zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti,
• předpoklady pro týmovou práci,
• komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,
• flexibilita a zodpovědnost,
• iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 27.2.2015 na adresu:
Městský úřad Klatovy
k rukám tajemníka M. Šafaříka
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“

vysvěcena v roce 1880. Vedla k ní cesta od studánky Klatovky,
nacházejí se v prostoru panelového sídliště domů Pod Koníčky,
stromořadím mladých lip. O dva roky později v roce 1882 byla
vybudována křížová cesta se čtrnácti kamennými zastaveními –
kaplemi. Povrch cesty byl zpevněn štětováním a doplněn
o čtrnáct schodišť. Počet stupňů jednotlivých schodišť se liší.
Jednotlivé schodnice však nesou jména těch místních občanů,
kteří na jejich pořízení finančně přispěli.
V roce 1909 byl na Křesťanském vrchu založen lesopark
pro relaxaci a odpočinek pacientů budoucí nemocnice, která se
začala budovat v roce 1914. Na počátku 20. století se vlivem
rozrůstání areálu stala křížová cesta i s kaplí součástí
nemocnice a roku 1980 byla neudržovaná kaple pro svůj
nevyhovující technický stav zbořena.
V minulých letech ožila myšlenka lesopark revitalizovat.
Křížová cesta byla navrácena městu Klatovy, které zadalo
vyhotovení Studie obnovy kaple Umučení Páně a Křížové
cesty. Právě její obnovou by měla být revitalizace zahájena.
Hledáme však komplexnější řešení, které by dalo
smysluplnou náplň celému prostoru lesoparku. Nabízí se
možnost vybudování cestní sítě s mobiliářem pro odpočinek
a relaxaci, vytvoření sportovně – relaxačních ploch se
cvičebními či zábavními prvky pro návštěvníky všech
věkových kategorií či vyhlídkové místo při již fungujícím
Klatovském okruhu.

Křesťanský vrch

Na internetových stránkách
města www.klatovy.cz/mukt je
na pravé straně odkaz na
probíhající anketu, jejímž smyslem je získat náměty veřejnosti
na využití lesoparku. Chtěli bychom vás, vážení spoluobčané,
požádat o vyplnění krátkého dotazníku na internetu. Anketní
dotazník v tištěné podobě je rovněž k dispozici na recepci
klatovské radnice. V březnu letošního roku bychom chtěli
uspořádat projednání námětů na využití Křesťanského vrchu
s veřejností. Výsledky ankety budou poté postoupeny
zpracovateli projektu revitalizace lesoparku.
Ing. Arch. Eva Brandová, architektka města
Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 4. 11. 2014 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných zápůjček
XLIV. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
splatnosti zápůjčky
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.
hranice
Zápůjčky 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.

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku 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.

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

2,5 %

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

2,5 %

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

2,5 %

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken, vchodových
dveří a balkónových dveří

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

2,5 %

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku 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.
V zájmu zatraktivnění tohoto druhu zápůjček, bude
předložena na jednání zastupitelstva města Klatov dne 10. 2.
2015 ke schválení upravená směrnice, ve které je navrženo
snížení veškerých úroků zápůjček na 2,5 %.
Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
splatnosti zápůjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376 347 234.
Uzavírka podání žádostí XLIV. kola je do 27. 2. 2015.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce
dubna 2015.
V roce 2014 proběhla tři kola, ve kterých bylo zapůjčeno
sedmi žadatelům celkem 795 000 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Jízdní řády MHD v Klatovech pro rok 2015 Odbor školství, kultury
Od 14. 12. 2014 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech.
Vzhledem k zachování časů odjezdů a příjezdů většiny a cestovního ruchu inform uje:
vlakových spojů zůstaly i spoje MHD téměř beze změn.
Některé drobné změny byly provedeny již v průběhu roku 2014.
Na základě požadavku občanů vzhledem k posunu odjezdu
vlaku do Horažďovic budou nově uspíšeny spoje č. 2 (jezdí
o svátcích a v sobotu) a 18 (v pracovní dny) na lince č. 2.
Autobusové linky zůstávají, tzn. že budou jezdit linky č. 1,
2 a 4 ve stejných trasách.
Na lince č. 2 je zaveden trvalý provoz obsluhy MHD
v Procházkově ulici a sídlišti Domažlické předměstí. Do
nejnověji zřízené autobusové zastávky s názvem Klatovy,
Plzeňská u nemocnice, již zajíždí celkem 7 spojů MHD.
Z finančního hlediska je i nadále pro město limitující
zabezpečení obsluhy co nejvíce vlaků při zachování stejného
počtu autobusových spojů. Cestující se musí dostat ráno od
vlaků do práce a škol a odpoledne zpět na vlakové nádraží.
Neméně důležité je však i zabezpečení celodenní obslužnosti
MHD po městě a v Lubech.
Pro rok 2015 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD
připravenu částku 3,8 mil. Kč. Navíc zaplatí město příspěvek na
dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému
kraji ve výši 672 720 Kč.
I přesto ale zůstanou stejné ceny jízdného 8,- Kč pro
dospělé, 4,- Kč poloviční. Důchodci do 70 let (držitelé
slevového průkazu vydaného ČD nebo jiným dopravcem) a děti
od 6 do 15 let platí poloviční, důchodci nad 70 let (nutno
prokázat občanským průkazem) a děti do 6 let (přepravní
kancelář na aut. nádraží vydá na základě požádání rodičů,
předložení rodného listu a fotografie průkaz) zdarma. Zdarma
jsou přepravováni též držitelé průkazu ZTP a ZTP-P a držitelé
zlaté „Jánského plakety“. Ceny jízdného jsou takto stanoveny od
roku 2006.
Nové jízdní řády MHD jsou schváleny s platností do 12. 12.
2015. Jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou
k dispozici za symbolický poplatek pro cestující na požádání
v budově autobusového nádraží.
Dále jsou umístěny na internetových stránkách města Klatov.
Informaci o jízdních řádech MHD Vám jistě podají i v informačním středisku MěÚ Klatovy.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

UZAVŘENÍ POBOČKY ČESKÉ POŠTY
KLATOVY 2 V GORKÉHO UL.

Finanční dotace města Klatov na sportovní a kulturní
aktivity mládeže do 18 let
Do 31. března 2015 mohou kulturní a sportovní organizace,
které působí na území města Klatov, opět podávat žádosti na
pravidelnou činnost.
Zásady pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města
Klatov a zároveň tiskopis žádosti jsou k dispozici na webových
stránkách města www.klatovy.cz . nebo je možné si je
vyzvednout na odboru školství, kultury a cestovního ruchu
a dále i v sekretariátu p. místostarosty Ing. Kříže.
Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 pro
školní rok 2015/2016
Dne 15. dubna 2015 v době od 8.00 hod do 17.00 proběhne
zápis dětí do MŠ na všech pracovištích:
Mateřská škola Studentská 601, Klatovy
Mateřská škola U Pošty 682, Klatovy
Mateřská škola Podhůrecká 542, Klatovy
Mateřská škola Národ. Mučedníků 192, Klatovy
Mateřská škola Máchova 668, Klatovy
Mateřská škola Kal
Mateřská škola Karafiátová 830, Klatovy
Mateřská škola Koldinova 445, Klatovy
Mateřská škola Luby 246
Žádost o přijetí do MŠ obdrží rodiče při zápisu, případně ji lze
stáhnout na www.klatovskeskolky.cz.
Pokud se rodiče nemohou k zápisu dostavit, je nutné oznámit
tuto informaci vedení MŠ a domluvit se na náhradním postupu.
Organizace prázdnin v základních, středních a základních
uměleckých školách v Klatovech do konce školního roku
2014/2015:
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla škol
stanoveny pro okres Klatovy na dny od 16. do 22. února 2015.
Velikonoční prázdniny jsou plánované na čtvrtek 2. dubna a
pátek 3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do
Po několika odkladech dochází k realizaci stavby DEPA pondělí 31. srpna 2015.
Klatovy 70. Úpravy budou prováděny v areálu pošty Klatovy 2,
Gorkého 655. Z pohledu rozsáhlosti stavebních úprav bude Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne
bohužel nezbytné dočasné uzavření pošty Klatovy 2, a to v době v úterý 1. září 2015.
od 2. 2. do 30. 4. 2015.
Po tuto dobu bude veškeré služby pošty Klatovy 2 zajišťovat
Ing. Alena Kunešová
pošta Klatovy 1 (Nádražní 89), kde budou služby rozšířeny.
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
Pavel Šašek, manager obvodu Klatovy
Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
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Běh času je naprosto neúprosný

…byť si tuto skutečnost připouštět nechceme. Nejlépe
si ji však uvědomíme při
pohledu nazpět. Snad jediným přesvědčivým důkazem je zalistování albem
vlastních fotografií.
Někdy pak i rozběhnutí
záměrů již před dávným
časem připravovaných.
Jedním z nich je právě
probíhající revitalizace Hostašových sadů. I ony jsou
spojeny se jménem muže,
který byl po dlouhou dobu
bytostně spjat s klatovskou
městskou zelení. Nesporné
odborné kvality prokázal
Ing. Václav Weinfurter, jako
spoluautor projektu Vrtbovské zahrady v Praze. Svoje
neotřelé pohledy prosazoval
i do práce v Klatovech, kam
jej po roce 1989 přivedla
nejen láska ke kraji, kde
prožil dětství, ale též potřeba péče o jeho stárnoucí
matku. O každém stromu či
kousku zeleně mluvil se
zápalem a byl ochoten se

o svůj názor „do krve“ přít.
Nebylo náhodou, že se
posléze Klatovy staly pod
jeho záštitou pořadatelem
odborných seminářů Svazu
zahradní a krajinné tvorby
Praha. Plánů a energie měl
na několik životů, avšak,
nehledě na věčný optimismus, zákeřná choroba byla
silnější. Příští rok v polovině
února si připomeneme již
desáté výročí od chvíle, kdy
odešel do svých věčných
zahrad.
Možná se, vážení čtenáři,
podivujete, proč píši tyto
řádky již rok předem. Je to
prosté. Krátce po jeho úmrtí
totiž iniciovali jeho přátele
sbírku, jejíž výnos by se
zhmotnil do důstojné připomínky p. Weinfurtera.
Dosud bylo shromážděno

přes 80 tis. Kč a možnost
přispět trvá i nadále. Jedním
ze zajímavých návrhů, z pohledu zahradních architektů,
je symbol nekonečna v podobě kamenné lavičky ve
tvaru osmičky, nad níž se
dotýkají větve dvou stromů.
Jako o místě vhodného
umístění uvažovali se vstupním parterem Hostašových
sadů.
Domnívám se, že rok
smutného 10. výročí by byl
tím vhodným okamžikem,
kdy by se všichni, kdo si
Václav Weinfurtera vážili,
mohli sejít a opět na něj
zavzpomínat na jemu blízkém místě.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý 24. 3. 2015 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
Jednání Rady města

Úterý 17. 3. 2015
Úterý 31. 3. 2015
Vybráno z obsahu:

Závěrečný účet a rozbory
hospodaření
strana 2 a 3
Kulaté výročí osvobození
města připomene řada
akcí
strana 3
Opravy komunikací
strana 4
Revitalizace
Křesťanského vrchu
strana 6 a 7
Informace OŠKCR
strana 8
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Závěrečný účet města a rozbory hospodaření
Vážení čtenáři,
dne 24. března se sejde zastupitelstvo města, aby projednalo
závěrečný účet města, rozbory
hospodaření, inventarizace
majetku, zprávu auditora a aby
schválilo dokumenty, které
k tomu přísluší. Předmětem
jednání bude rozpočet města,
ale hovořit budeme i o příspěvkových organizacích, které
ročně čerpají z rozpočtu více
než 115 mil. Kč.
Nebude to první jednání ve
věci rozpočtu. Již koncem
února proběhly rozbory hospodaření příspěvkových organizací.
Nyní jsou postupně doplňovány informace, jež si zastupitelé při
rozborech vyžádali. 16. března celý „balík dokumentů“ znovu
projedná finanční komise rady města a finanční výbor
zastupitelstva, 17. března závěrečný účet a rozbory projedná rada
města. Ta, předpokládám, vydá doporučení zastupitelstvu města
závěrečný účet schválit.
S jakými čísly na jednání jdeme? Ilustruje je tabulka:
údaje v tis. Kč

2010

2011

2012

2013

131.975

80.202

127.266

133.223

219.912
55.102
34.022
231.288
1.568
541.892
506.302
35.590
673.867

219.845
62.934
22.021
221.658
50.766
577.224
504.437
72.787
657.426

252.853
59.808
22.063
60.149
34.893
429.767
372.810
56.957
557.033

284.413
63.862
29.567
45.428
33.885
457.155
393.703
63.452
590.378

293.077
27.894
115.448
436.419

282.851
30.862
118.801
432.514

145.549
33.243
118.066
296.858

151.943
32.380
114.362
298.685

130.623
17.492
369
148.484
Výdaje běž. roku celkem 584.903
Rozdíl „zdroje – výdaje“ 88.964
Přijaté úvěry, půjčky
Splátky úvěrů
-8.762
Výsledek (zdroje-výdaje-splátky)
80.202
Fin. prostředky - konečný stav
80.202

63.316
16.478
2.065
81.859
514.373
143.053
-15.787
127.266
127.266

81.288
28.859
930
111.077
407.935
149.098
-15.875
133.223
133.223

70.070
20.595
1.826
92.491
391.176
199.202
-16.038
183.164
183.164

Fin. prostředky - poč. stav

Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace neinvestiční
Dotace investiční
Příjmy běž. roku celkem

Příjmy neinvestiční
Příjmy investiční
Zdroje celkem
Výdaje
Neinvestiční výdaje:
kapitoly 1 - 12
kapitola 13 - fondy
kapitola 14 -organizace
Neinvest. výdaje celkem

Kapitálové výdaje:
kapitoly 1 - 12
kapitola 13 - fondy
kapitola 14 -organizace
Kapitál. výdaje celkem

Tabulka, věřím, přehledně zobrazuje příjmy a výdaje
(v řádcích) a jejich výši za posledních 5 let (ve sloupcích) – tj. za
roky 2010 až 2015. Sloupec „Rozpočet 2014“ obsahuje, jak název
napovídá, rozpočet tohoto roku a následující sloupec jeho plnění.
Jak je z tabulky patrné, předpokládali jsme, že dosáhneme např.
daňových příjmů ve výši 268.076 tis. Kč, skutečnost však byla
příznivější: 295.579 tis. Kč. Splnili jsme tak v této položce rozpočet na 110,30 %. Snažíme se, abychom sestavovali reálný
rozpočet, proto nás těší, že příjmy jsou naplněny na 106,60 % – že
jsme je dobře naprojektovali. Plánovat nereálné příjmy nemá
smysl. Na straně příjmů fakticky zůstávají nenaplněny jen
investiční dotace – v podstatě jde jen o dotaci na komunikaci
Sobětice-Lažánky, jejíž vyplacení se nepodařilo realizovat do
konce minulého roku.
Jestliže na straně příjmů si přejeme, abychom přesáhli 100 %
„plnění“, na straně výdajů mají správci jednotlivých kapitol
a ředitelé organizací jasný úkol – nepřekročit 100 %. I tato
„direktiva“ byla naplněna. Skutečné neinvestiční výdaje dosáhly
jen 92 % plánovaného rozpočtu, výdaje běžného roku pak 85%.
Ale odmysleme se na chvíli od procent. Občas dostávám otázku,
jak si „má běžný občan v rozpočtu číst?“
Dovolte mi nabídnout stručnou odpověď, a to na příkladu
„čísel“ za rok 2014:
Daňové příjmy města dosáhly 295.579 tis. Kč (jde zejména o
podíl na tzv. sdílených daních, ale
Rozpočet Plnění roz- % plnění
též
je v této částce zahrnuta daň
počtu 2014 rozpočtu
2014
z nemovitostí a také různé další
183.164 183.164
poplatky, jež město inkasuje.
Nedaňové příjmy dosáhly 75.116
tis. Kč. Rozhodujícími položka268.076 295.579 110,30 %
mi jsou nájmy za vodohospodář70.437
75.116 106,60 %
skou, tepelnou a odpadovou in23.788
31.442 132,20 %
frastrukturu, ale též za pronájem
53.082
52.604 99,10 %
pozemků a dalších nemovitostí.
Kapitálové
příjmy – částka
72.543
65.617 90,50 %
31.442
tis.
Kč
– jde zejména
487.926 520.358 106,60 %
o prodej pozemků a bytů.
391.595 423.299 108,10 %
Dotace neinvestiční – částka
96.331
97.059 100,80 %
52.604 tis. Kč – jde o nejrůznější
dotace, které přicházejí do roz671.090 703.522 104,80 %
počtu města a souvisejí s jeho
činností. Nejvýznamnější je
dotace „na výkon státní správy“
178.214 169.059 94,90 %
(téměř 30 mil. Kč), již město
Klatovy zajišťuje. Významné
43.456
25.750 59,30 %
jsou však i dotace refundující
121.902 121.371 99,60 %
městu výdaje spojené s činnostmi
343.572 316.180 92,00 %
sociálního odboru.
Dotace investiční – částka 65.617
188.694 159.779 84,70 %
tis. Kč – zahrnuje dotace na investiční projekty např. zateplení
62.549
31.666 50,60 %
budov,
vybavení odpadového
599
315 52,50 %
hospodářství, odbahnění rybníků
251.842 191.760 76,10 %
i obnova zeleně v Mercandino595.414 507.940 85,30 %
vých sadech atd. Podrobný rozpis
přijatých dotací je k dispozici na
75.676 195.582 258,40 %
webu města.
70.000
0%
Výdaje „kapitoly 1-12“ souvisí
16.190
16.186 100,00 %
s činností odborů města. Je v nich
129.486 179.396 138,50 %
zahrnuta i městská policie,
129.486 179.396 138,50 %
příspěvky na opravy komunikací,
pokračování na straně 3
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Kulaté výročí osvobození města připomene řada akcí

V letošním roce uplyne už
sedmdesát let od osvobození
našeho města americkou armádou. Město Klatovy při této
příležitosti chystá s celou
řadou partnerů mnoho zajímavých akcí. První z nich bude
14. dubna otevření výstavy
s názvem „Vůně šeříku a svo-

body…“ v atriu kulturního
domu. Výstava zde bude
k vidění až do 29. května 2015.
V několika dubnových a květnových dnech bude u kulturního domu i historický vojenský
tábor, kam zájemci můžou zajít
na komentované prohlídky.
Hlavní program bude soustředěn do dvou dnů – 5. a 6.
května. 5. května přijede
v poledne na náměstí kolona
historických vozidel a před 13.
hodinou na náměstí slavnostně
nastoupí vojáci z klatovského
142. praporu oprav. V odpoledních hodinách bude na náměstí
hrát Miroslav Surka a Czech
Big Company. Program
5. května pak završí koncert
Graffova kvarteta v sále na
radnici.
Druhý den odpoledne,
6. května, bude následovat
konference k 70. výročí osvobození ve společenském sále

městské knihovny. Své příspěvky na téma událostí roku
1945 a jejich dozvuků představí šest historiků. Ve svých
příspěvcích budou hovořit
o SNB a vzniku Oblastní úřadovny StB v Klatovech v roce
1945, o klatovské justici v té
době, o životě a činech starostů
města v letech 1945 – 1948,
o osudech příslušníků šlechty
na Klatovsku atd.
Následovat bude 7. května
beseda s vnukem jednoho
z amerických důstojníků –
podplukovníka Matta Konopa
(není bez zajímavosti, že jeho
předci žili na Domažlicku) pro
školy i veřejnost v prostorách
kina Šumava. Jeho 2. pěší divize - INDIANHEAD mimo jiné
osvobodila také naše město.

Na 11. května chystáme
v městské knihovně besedu
o holocaustu se švihovskou
rodačkou žijící ve Švýcarsku,
paní Ninou Pelcovou. Ta byla
jako desetiletá v červenci 1942
deportována do Terezína
a následně do Osvětimi.
Vzpomínkové akce završí
14. května v kulturním domě
koncert „Melodie, které nestárnou“ orchestru Karla Vlacha.
Podrobné informace Vám
předložíme v dubnovém čísle
zpravodaje.
Přeji Vám
a prosluněné
a jarní dny.

pohodové
předjarní

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

dokončení ze strany 2

příspěvky na městskou hromadnou dopravu, prostředky pro
dobrovolné hasiče, osadní výbory, na opravy a udržování
majetku města atd. Významnou položkou těchto výdajů jsou
i osobní náklady zaměstnanců města ( mzdy a pojistné).
Výdaje kapitola 13 – fondy. K dobrému řízení výdajů město
využívá systému fondového hospodaření – například máme
zřízený vodohospodářský fond. Do něj plynou příjmy
z nájemného za rozvody vody a kanalizaci a z něj jsou pak
hrazeny výdaje související s „vodou a kanalizací“.
Výdaje kapitola 14 – to jsou prostředky, jež město poskytuje
svým příspěvkovým organizacím. Jejich rozsah jsem zmiňoval
v úvodu tohoto textu.

2x foto: Jiří Strašek

„Přečteme-li si rok 2014“ přehledně, pak město Klatovy:
a) Do tohoto roku vstupovalo se zůstatky na svých kontech ve
výši 183.164 tis. Kč,
b) Přijalo prostředky v celkové částce 520.538 tis. Kč,
c) Vynaložilo neinvestiční výdaje ve výši 316.180 tis. Kč
d) Uhradilo investice v celkové částce 191.760 tis. Kč,
e) Uskutečnilo splátky investičních úvěrů v částce 16.186 tis. Kč.
f) Na kontech tak koncem roku má 179.396 tis. Kč.
Čísla sama naznačují, že šlo o rok náročný. Potěšující je, že
jsme jej zvládli. Těším se, že se nad čísly rozpočtu setkáme
například při jednání zastupitelstva 24. března. Pokud nebudete
moci přijít, pak doporučuji sledovat webové stránky města, kde
postupně informujeme o všech podstatných souvislostech
hospodaření našeho města.
Přeji Vám hezké jaro,
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Z vernisáže výstavy Králové Šumavy. Zleva: místostarosta
Ing. Martin Kříž, starosta města Mgr. Rudolf Salvetr,
místostarosta Ing. Václav Chroust a historik z Ústavu
pro studium totalitních režimů Mgr. Martin Tichý.
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Opravy komunikací v roce 2015
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje 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 jednotlivých společenství nebo občanů města,
dále požadavků osadních výborů integrovaných obcí, ale i na základě
kontrolní činnosti, kterou odbor na pozemních komunikacích provádí.
Seznam jmenovitých akcí, které se navrhují k realizaci v každém
roce, schvaluje Rada města Klatov. Finanční prostředky, které město
každoročně na opravy poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města.
Oproti předchozímu roku došlo pro rok 2015 k navýšení rozpočtu
o 5 mil. Kč na celkových 20 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 tělese této
silnice výhledově rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá
většinou v havarijním stavu, apod.
Navržené akce v jednotlivých letech jsou koordinovány se správci
sítí. Ti pak finančně přispívají na následnou plošnou opravu
rozkopaných komunikací.
Pro rok 2015 byly prozatím radou města schváleny následující
akce:
1. Měchurova ulice (v úseku od Plánické po Kepkovu) - dojde zde
spolu s opravou vozovky a chodníků k rekonstrukci kanalizace,

vodovodu a plynovodu.
Všechny tyto práce budou prováděny v koordinaci při úplné
uzavírce provozu dle předem stanoveného harmonogramu prací.
Vzhledem k velikosti ulice z důvodu zajištění dopravní obsluhy
přilehlého území bude akce rozdělena na tři etapy: I. úsek
Plánická-Spojovací, II. úsek Spojovací-Palackého, III. úsek
Palackého-Kepkova.
2. I. část Akátové ulice v úseku od Studentské po propojovací
komunikaci k Jabloňové ulici-s opravou vozovky a chodníků zde
dojde rekonstrukcí vodovodu a plynovodu.
3. Opravy povrchu chodníků ve třech částech Masarykovy ulice:
a) Úsek mezi Kollárovou a Wolkerovou vpravo včetně
veřejného osvětlení,
b) úsek mezi Kollárovou a Bezručovou vlevo,
c) úsek mezi Vaňkovou a Dukelskou vpravo včetně
veřejného osvětlení a kabelu ČEZ.
4. Oprava povrchu chodníků v části Karafiátové ulice - úsek od ulice
M. Horákové vlevo.
Na výše uvedené akce bude vypsáno výběrové řízení na
dodavatele stavby. To určí skutečnou výši stavebních nákladů.
Následně bude rada města schvalovat další akce ze „zásobníku“.
Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční prostředky
na opravy komunikací jejich správce - Technické služby města
Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po zimě, čištění
chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, vozovek, mostů a
lávek, světelné signalizace, veřejného osvětlení, apod. dle seznamu
akcí, který též schvaluje rada města.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Rekonstrukce místní
komunikace Luby, Za Tatranem
Počátkem měsíce března budou zahájeny práce na akci s názvem Luby
- Za Tatranem - rekonstrukce MK. Obyvatelé zástavby v celé ulici Za
Tatranem se tedy dočkají stavebně upraveného nového povrchu této
komunikace, která bude provedena formou „obytné zóny“ s asfaltovým
povrchem v celkové délce 343 m. Součástí díla bude též odvodnění,
objekt zeleně a prodloužení veřejného osvětlení. Budou vyřešeny
vjezdy na sousední nemovitosti a vzhledem k malé šířce komunikace
dojde ke zřízení dvou výhyben na místech k tomu vhodných. Stavební
náklady celé akce jsou odhadnuty na 2,9 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. Termín dokončení díla je do konce měsíce května. Před touto
akcí byla v loňském roce provedena rekonstrukce kanalizačního řadu a
RWE provedl rekonstrukci plynovodu.
Rekonstrukce komunikace bude prováděna po etapách za úplné
uzavírky provozu. V určitých fázích stavby bude omezen příjezd
k sousedním nemovitostem a ke garážím. Přístup k domům bude
zabezpečen.
Vážení občané.
Omlouváme se Vám za tato dopravní omezení. Věříme, že nově
vybudovaná komunikace vylepší dopravní možnosti v této části Lub.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Městské kulturní středisko Klatovy
zve širokou veřejnost na tyto akce:
8. 3. 2015 O CENU MĚSTA KLATOV - MěKS Klatovy a Plzeňská
divize ČSTS pořádají postupovou soutěž v tanečním sportu. Soutěží
taneční páry v kategoriích děti, junioři a dospělí v postupových a
hobby soutěžích. Kulturní dům.
11. 3. – 5. 4. 2015 PATCHWORKOVÉ VELIKONOCE velikonoční výstava v galerii Atrium KD, pořádají klatovský kurz
patchworku a MěKS Klatovy. Vernisáž 10. 3. od 16:00 hodin.
Otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hodin. Vstupné 20/10 Kč (ZTP a
děti do 6 let zdarma). Výstava bude doplněna předváděním a
prodejem.
14. 3. 2015 DECHOVKA KLATOVY 2015 - 13. ročník festivalu
dechovek v Klatovech, od 16:00 hodin. Setkání západočeských,
jihočeských, moravských a slovenských dechových kapel, kulturní
dům.
Program: 16:00 - Zahájení – Amátovka; 17:05 - Muzikanti z jižních
Čech;
18:05 - Mistříňanka; 19:05 - Vlčovanka;
20:05 – 23:30 – Volná zábava, k tanci a poslechu zahrají Vlčovanka,
Mistříňanka, Muzikanti z jižních Čech, Amátovka.
21. 3. 2015 COUNTRY BÁL - pořádá soubor TENNESSEE a MěKS
Klatovy od 20:00 hodin, k tanci a poslechu hraje skupina Poutníci,
kulturní dům.
21. 3. 2015 KOUZELNÝ PROUTEK - reprízu pohádky Antonína
Pruchy uvádí loutková scéna Brouček na závěr marionetové sezóny.
Začátky představení od 14:00 a 16:00 hodin v loutkové scéně
kulturního domu, vchod od marketu Lidl. Představení je vhodné pro
děti od 3 let. Sponzorem LS Brouček je v roce 2015 Pojišťovna
Kooperativa.
24. 3. 2015 Ondřej Brzobohatý - Identity Tour – jedinečný koncert
mladého zpěváka, herce a moderátora Ondřeje Brzobohatého, na
kterém zazní písničky z desky Identity - autorského alba bez
žánrových škatulek. Od 19:30 hodin, kulturní dům.
28. 3. 2015 OBRFEST - Rockový koncert od 18:00 hod., kulturní
dům.

TVOŘIVÉ KURZY S NATÁLIÍ VÍTOVCOVOU:
3. 3. Organza – věnec, koule
4. 3. Korálky – šité dutinky
17. 3. Filcované vajíčko
18. 3. Korálky – drátovaný náhrdelník
24. 3. Zápich – vajíčko
25. 3. Korálky – ketlovaný náhrdelník
Kurzy s lektorkou Natálií Vítovcovou probíhají v klubovně 206, II.
patro od 17:00 hodin, cena každého kurzu je 150 Kč. Rezervace na
tel.: 376 370 938, 725 970 811.
PŘIPRAVUJEME:
1. – 2. dubna VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ - velikonoční trhy
s kulturním programem. Náměstí Míru Klatovy. Pořádá MěKS
Klatovy.
9. dubna ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
KOMORNÍ HUDBY KLATOVY 2015 „KLAVÍRNÍ RECITÁL“ Tomáš Hostýnek a Petr Novák – klavír, průvodní slovo – Pavla
Röbstecková. Od 19:00 hodin, sál klatovské radnice.
11. – 12. dubna NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK –
SÓLA, DUA - postupová soutěž v mažoretkovém sportu. KD
Klatovy. Pořádá MěKS Klatovy.
15. dubna – 29. května VŮNĚ ŠEŘÍKU A SVOBODY aneb 70.
výročí osvobození západních Čech americkou armádou - výstavu
pořádá klub 3. armády v Klatovech a MěKS Klatovy. Galerie Atrium.
1. 5. 2015 Arakain & Lucie Bílá XXXIII Tour 2015 - od 20:00
hodin, kulturní dům.
14. 5. 2015 MELODIE, KTERÉ NESTÁRNOU - od 19:30 hodin,
galakoncert Orchestru Karla Vlacha pod vedením Dalibora Kaprase
k oslavám 70. výročí osvobození, ve kterém zazní nejslavnější
písničky 60. let (Kristýnka, O nás dvou, písničky Semaforu a další).
Vedle sólistů OKV Kateřiny Šindlové, Aleny Průchové a Václava
Dufka vystoupí jako host Roman Vojtek. Kulturní dům. Vstupenky již
v předprodeji.
Farmářské trhy v Klatovech v roce 2015: 16. 5.; 13. 6.; 25. 7.; 22.
8.; 19. 9.; 17. 10. 2015, v době od 08:00 do 12:00 hodin na
klatovském náměstí Míru.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Akce v Městské knihovně Klatovy – březen 2015
Městská knihovna Klatovy vás v březnu zve na následující akce:
VÝSTAVY:
Čítárna:
Dana Haviárová – „Jarní a velikonoční quiling“
Galerie knihovny:
3. března – 30. dubna 2015
Iva Kučerová a Hana Pilařová-Jamrišková, „Proměny hravé
duše 2015“ – výstava perokreseb a olejomaleb.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny

školou Aloise Kalvody“, Součástí besedy bude seznámení s nově
vydanou knihou A. Anderleho „Malířské příběhy z Pošumaví“, které
bude završeno slavnostním křtem a autogramiádou.
Pátek 27. března „Noc s Andersenem“, pořádá oddělení pro děti a
mládež. Pohádky Jana Drdy od pátku až do soboty.
Úterý 31. března od 13 do 16 hodin
„Papírová vajíčka na Velikonoce“ – výtvarná dílna v oddělení pro
děti a mládež. Materiál je zajištěn, přijďte si každý vyrobit svoje
velikonoční vajíčko.

DALŠÍ AKCE:
Středa 4. března 2015 od 15 hodin
MASOPUSTNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Zveme děti na zábavné odpoledne s písničkami v sále městské
knihovny. Těšíme se na vaše maškarní převleky.

PŘIPRAVUJEME:
3. dubna 2015 od 18 hodin
„Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici“. O českobavorských pašerácích a celních úřednících z pohledu obou zemí.

Čtvrtek 12. března od 18 hodin, společenský sál knihovny
Alois Anderle „Retrospektiva běhařovského zámku s malířskou

Více informací na www.knih-kt.cz.
Městská knihovna Klatovy.
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Revitalizace Křesťanského vrchu
veřejné setkání na téma obnovy lesoparku
Vážení občané, pokud Vám není prostředí ve městě lhostejné
a chcete se zapojit do obnovy významné veřejné parkové
plochy ve městě, zúčastněte se ankety a přijďte.

KDY:

v čtvrtek 19. 03. 2015 v 18:00

KAM:

do obřadní místnosti MÚ Klatovy,
č.p. 62/I, 1.patro

1904 se stala křížová cesta součástí nově založeného lesoparku,
jenž sloužil pro účely odpočinku a relaxace pacientu nemocnice
i obyvatel města.

PROGRAM: Diskuse na téma budoucího využití
Křesťanského vrchu. Projednání Vašich námětů
ohledně charakteru území a jeho budoucí vybavenosti.
Vaše představy budou dále zohledněny při zpracování
krajinářské studie obnovy Křesťanského vrchu.

HISTORIE - r. 1882 – zřízení křížové cesty na
Křesťanského vrchu. Kaple Umučení páně byla hojně
navštěvována o svátcích, zejména na Zelený čtvrtek. Roku

Kompostéry
pro domácnosti

SOUČASNOST – r. 2015 – Současný stav vyžaduje kompletní rekonstrukci daného místa. Lesopark byl
v dobách minulých ponechán živelnému vývoji, nyní zeje
prázdnotou. Město Klatovy již započalo s prvními kroky
k oživení místa - byl odstraněn objekt skautské klubovny,
provedeno pročištění lesa a město Klatovy získalo zpět do
svého majetku pozemek křížové cesty.

– informace k aktuálnímu stavu
V průběhu října a listopadu loňského roku měli občané města
možnost vyzvednout si na základě zájmu vyjádřeného v anketě
na sklonku roku 2013 a po podpisu smlouvy o výpůjčce
a darovací v Centru odpadového hospodářství kompostéry,
které Město Klatovy zakoupilo s přispěním Státního fondu
životního prostředí. V uvedeném období byla většina
kompostérů vydána, přesto však někteří občané města na dopis
vyzývající k vyzvednutí kompostéru, jehož přílohou byly dva
výtisky uvedené smlouvy, nereagovali.
Odbor životního prostředí v nejbližším období vyzve
písemně občany, kteří si kompostér nevyzvedli, aby tak učinili
v termínu, který bude v dopisu uveden. V případě, že tak
neučiní, nebude jim dále kompostér rezervován a bude
nabídnut dalším zájemcům.
Noví zájemci o kompostéry, kteří o kompostér projevili
zájem již v průběhu podzimu loňského roku, budou osloveni
dopisem, ve kterém bude stanoven termín pro vyzvednutí
kompostéru a jehož přílohou budou dva výtisky smlouvy
o výpůjčce a darovací.
Upozorňujeme, že s ohledem na podmínky dotace lze
kompostér provozovat pouze v Klatovech a integrovaných
obcích.
Ukončení vydávání kompostérů předpokládáme v první
dekádě dubna 2015.
Ing. Jana Michálková, Ing. Věra Rozsypalová
Odbor životního prostředí MěÚ Klatovy

BUDOUCNOST

– Cílem záměru je navrátit místu
jeho ztracenou atmosféru, vytvořit živou městskou krajinu
uživatelnou a obyvatelnou lidmi. Obnovit tradiční výletní
místo, jenž nabídne nové možnosti pro využití volného času
Vás – občanů různých věkových skupin.
– PŘIJĎTE ŘÍCT VÁŠ NÁZOR

– Případně vyplňte a odevzdejte anketní lístek na straně 7
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Revitalizace Křesťanského vrchu
Anketní lístek k tématu revitalizace Křesťanského vrchu
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Město Klatovy
zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení místa úředníka(ce)
Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Městského úřadu v Klatovech.
Pracovní náplň:
• zajišťování výkonu komplexní koordinace krátkodobých
projektů (koordinování a realizace krátkodobých projektů
a programů a jejich organizační, finanční, technické a personální zajištění)
• příprava a koordinování rozpočtů škol a škol. zařízení
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:
• vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, veřejná správa,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti,
• předpoklady pro týmovou práci,
• komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,
• flexibilita a zodpovědnost,
• iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
• znalost práce na PC,
• praxe v oboru rozpočtů vítána,
• znalost školských zákonů (financování školství),
• řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 27. 3. 2015 na adresu:
Městský úřad Klatovy
k rukám tajemníka M. Šafaříka
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení OŠKCR“

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

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu inform uje:
Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601 pro
školní rok 2015/2016 se koná dne 15. dubna 2015 v době od
8.00 do 17.00 hod. na všech pracovištích.
Písemné žádosti o dotace na podporu pravidelných aktivit
dětí a mládeže do 18 let pro kulturní a sportovní organizace
lze podávat na MěÚ v Klatovech do 31. 3. 2015.
Podrobné zásady a také tiskopis žádosti naleznete na
internetových stránkách města Klatov. Osobně si je můžete
vyzvednout i v sekretariátě místostarosty ing. M. Kříže.
Velikonočních prázdniny jsou plánované na čtvrtek
2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Pro žáky klatovských škol provoz školní družiny a školní
jídelny zajišťuje Masarykova základní škola Klatovy, tř.
Národních mučedníků 185.
Provoz všech pracovišť Mateřské školy Klatovy, Studentská
601 je nepřerušen.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015
do pondělí 31. srpna 2015.
Pro děti a žáky klatovských MŠ a ZŠ provoz zajišťují tato
zařízení:
- MŠ tř. Národních mučedníků
MŠ Máchova
MŠ U Pošty
MŠ Luby - provoz jen do 31. 7. 2015
- od 1. 7. do 31. 7. - Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
od 3. 8. do 31. 8. - Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016
začne v úterý 1. září 2015.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

UZAVŘENÍ POBOČKY ČESKÉ POŠTY
KLATOVY 2 V GORKÉHO UL.
Po několika odkladech dochází k realizaci stavby DEPA
Klatovy 70. Úpravy budou prováděny v areálu pošty Klatovy 2,
Gorkého 655. Z pohledu rozsáhlosti stavebních úprav bude
bohužel nezbytné dočasné uzavření pošty Klatovy 2, a to v době
od 2. 2. do 30. 4. 2015.
Po tuto dobu bude veškeré služby pošty Klatovy 2 zajišťovat
pošta Klatovy 1 (Nádražní 89), kde budou služby rozšířeny.
Pavel Šašek, manager obvodu Klatovy

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

70 let poté…
Vážení Klatované,
duben 1945… Strach,
naděje, utrpení, úleva, žal
i radost. Nelze snad ani
popsat všechny pocity,
které prožívali naši předkové před sedmdesáti lety.
Ze všech stran se ku Praze
přibližovali vojáci – osvoboditelé. Každým dnem
přibývalo měst a vesnic,
jejichž obyvatelům po
nekonečně dlouhých letech
okupace a válečného běsnění bylo opět dopřáno

ZDARMA

Úterý 28. 4. 2015

svobodně se nadechnout.
Dokázali se upřímně radovat z pro nás dnes
samozřejmých maličkostí.
Pomalu si zvykali na usínání beze strachu ze sirén
ohlašujících nálety a nečekaných razií, končících
odvlečením členů rodiny,
mnohdy bez návratu.
Klatované si však na
počátku jara mohli nechat
o svobodném životě jen
snít. Dobře však tušili, že
i oni se dočkají. Krom
potajmu poslouchaných
zpráv zahraničních rozhlasů je čím dál častěji
posilovala přítomnost spojeneckých letadel. Prožité
hrůzy a zkušenost s přítomností gestapa jim musely
napínat nervy do krajnosti.
O to větší gejzír radosti
vytryskl 5. května 1945 ve
chvíli, kdy se historická
dlažba náměstí začala
otřásat pod americkými
obrněnci. Klatovy byly
osvobozeny. K úplnému
konci války v naší vlasti
zbývaly ještě čtyři dny, kdy
i v posledních hodinách
okupace umírali lidé.
A právě ono slovo
okupace se vší surovostí
ztělesňuje vše, co války
přinášejí. Od ztráty lidské
svobody a důstojnosti až po
oběti nejvyšší. Lidská
paměť se většinou snaží
špatné prožitky vytěsnit.
Občas to však může být
i nebezpečné. O to víc,

Vybráno z obsahu:
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rozhlédneme-li se po blízkém i zdánlivě vzdáleném
okolí. Připusťme si konečně, že v klidném světě
rozhodně nežijeme.
Blížící se výročí osvobození naší vlasti i našeho
města bychom neměli jen
tak lehkovážně přejít. Bylo
vykoupeno miliony obětí
hrdinných bojovníků. A vůbec nezáleží na tom, zda
padli na frontách východních nebo západních.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Vývoj sdílených daní
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás po čase
informoval o vývoji sdílených
daní. Opakovaně jsem o tomto
základním zdroji příjmu českých měst a obcí psal na stránkách Klatovského zpravodaje
zejména v té době, kdy vláda
premiéra Nečase přijala poslední výraznou změnu v jejich
rozdělování. To bylo v roce
2012. Od roku 2013 platí tzv.
„nové rozpočtové určení daní“,
které – zjednodušeně řečeno –
říká, kolik které město, obec či
kraj získají ze státního rozpočtu
jako svůj podíl na tzv. sdílených daních. Jen pro pořádek
připomenu, že sdílenými daněmi jsou daně z příjmů, a to jak
fyzických, tak právnických osob, včetně této daně vybírané
formou srážky z kapitálových výnosů a daň z přidané hodnoty.
České noviny (a to ty tištěné i internetové) v posledních
týdnech přinesly celou řadu informací o vývoji sdílených daní.
Tiskem běžely dva druhy zpráv – ten první připomínal, že vývoj
výběru daní je špatný a že městům ministerstvo financí neposílá
to, co ona očekávají a že jim tudíž budou chybět významné zdroje
jejich rozpočtů. Ten druhý zdroj naopak připomínal, že města
v minulém roce dostala „to, co nikdy“ a že díky tomu se zvýšily
zdroje na financování jejich např. investičních potřeb. A kupodivu
a oprávněně tyto zprávy zaujaly i několik občanů našeho města.
Dostal jsem několik otázek, jak to tedy „vlastně s těmi daněmi pro
město je?“ Dovolte mi, abych na ně odpověděl i zde.
1) Město Klatovy v minulém roce obdrželo nejvyšší částku
z titulu sdílených daní. Tabulka pracující s daty od roku 2008 je
toho názorným dokladem:
Sdílená daň/tis. Kč

2008

2009

2010

2011

DP - fyz. os., závislá činnost

42.794,90 40.241,10 42.612,46 43.882,50

DP - fyz. os., sam. výděl. čin.

19.626,52

DP - fyz. os., kapitálové výnosy

3.513,58

2012

2013

2014

42.835,00 52.636,50 52.565,70

8.752,79 10.489,32

9.056,39

3.420,00

4.422,81

3.114,20

3.411,59

3.709,40

4.009,00

4.875,53

5.560,10

3.424,12

DP - právnické osoby

60.965,34 42.558,38

41.723,61 40.358,97

39.074,00 45.923,47 52.851,80

Daň z přidané hodnoty

85.786,92 83.161,26 88.205,49 85.426,34

91.362,00 102.219,51 106.466,30

Celkem

212.637,25 178.125,12 186.455,00 182.433,60 180.700,00 210.077,82 220.558,10

Z tabulky je patrné, že jsme v roce 2008, tj. na začátku krize,
obdrželi z rozpočtu 212,7 mil. Kč. Poté jsme museli v letech 2010
až 2012 „vystačit“ s částkami pohybujícími se okolo 180 mil. Kč.
V roce 2013 jsme opět přesáhli hranici 200 mil. Kč, a to o 10,1
mil. Kč. V loňském roce jsme pak z rozpočtu formou sdílených
daní dostali 220,6 mil. Kč.
Pro ty, kteří neradi studují tabulky, mohu nabídnout tu samou
informaci vyjádřenou v grafu popisujícím vývoj celkové částky
sdílených daní, jež Klatovy v tom kterém roce získaly ze státního
rozpočtu:
Sdílené daně - tis. Kč

Vzhledem k tomu, že naše příjmy jsou jen mini-odrazem
příjmů státu (upozorňuji, že stále hovoříme pouze o sdílených
daních), je zřejmé, že nové rozpočtové určení daní městu Klatovy
skutečně přineslo určitý efekt. Efekt, který by měl, v momentu
kdy česká ekonomika začne skutečně růst a lidé a firmy budou
platit daně, znamenat růst příjmů ze sdílených daní. Děje se tak již
nyní?
2) Bohužel nikoliv. V roce 2014 však zatím vývoj sdílených
daní příznivý není. Ke konci března roku 2013 jsme formou
sdílených daní obdrželi 59,5 mil. Kč, ve stejném období roku
2014 necelých 57 mil. Kč, letos pak pouhých 48,4 mil. Kč.
Vývoj můžeme opět ilustrovat grafem: zachycuje nárůst příjmů
sdílených daní, a to vždy za první tři měsíce roků 2013 až 2015 :

Rok 2015 je bohužel tím nejslabším, což nás samozřejmě
netěší. Co s tím?
1) Máme určité finanční a časové rezervy, které nám umožní
vyčkat dalšího vývoje sdílených daní. Nemusíme tedy na
„kvartální propad“ v příjmu ze sdílených daní unáhleně reagovat.
Nicméně rezervy, které máme, bychom raději použili na jiné
účely, než je „krytí výpadku v příjmu ze sdílených daní.“
2) Zda a jakým způsobem bude muset město Klatovy reagovat
na vývoj sdílených daní v roce 2015 bude zřejmé v průběhu
června. Pokud by vývoj signalizoval propad sdílených daní
k úrovni 200 mil. Kč, či dokonce pod ní, bude nutné přijmout
opatření, která zajistí, aby i za této situace město hospodařilo
zodpovědně.
Prostě nám nezbude nic jiného, než si s danou situací poradit.
Zajímavou otázkou, jež je ovšem předmětem diskuse jiné, je,
proč tomu tak je? Ekonomika prý díky péči České národní banky
a její politice kvete. Výběr daní prý nestagnuje ... proč pak ale na
naše účty přichází méně sdílených daní než v předchozích dvou
letech, kdy platily stejné principy jejich rozdělování, je zřejmě
záhadou.
Zřejmě nás čeká zajímavé daňové jaro. Doufejme, že skončí
happy endem.
Přeji Vám hezké jaro,
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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O hladký průběh osvobození Klatov se zasloužil jeden odvážný muž

S blížícím se 70. výročím osvobození se objevují pamětníci
i nadšenci, kteří nám na městský úřad přinášejí různé zajímavé poznatky o době konce
války. Jednou z takových
informací bylo, že ve městě
Orono ve státě Maine ve
Spojených státech amerických
stále žije muž, který dojednal

rychlou kapitulaci německých
vojsk v prostoru Železná Ruda
– Klatovy – Blovice – Přeštice
– Plzeň. Tím mužem je Frank
Karel Binder – Botek, který na
Klatovsku působil na samém
konci války jako zpravodajský
důstojník.
Pan Binder – Botek se narodil v roce 1923 na Slovensku,
po maturitě v roce 1942 odešel
studovat do Francie, kde se
zapojil do činnosti Československé bojové družiny, součásti francouzského podzemního
hnutí FFI. Posléze přešel
k americkému Úřadu pro
strategickou službu OSS –
v Londýně, absolvoval výcvik
a získal hodnost poručíka.
Počátkem března 1945 jako
první americký voják překročil
naše hranice a dostal se do
Bolešin, kde nalezl ubytování
a odkud podnikal různé akce.
Nakonec se mu podařilo
sjednat i kapitulaci německých
vojsk. Na základě jeho infor-

mací předaných veliteli druhé
jižní divize, plukovníku Reedovi, rozhodl generál Patton
o vstupu americké armády do
Čech. Když si uvědomíme, že
mu bylo pouhých 22 let, je to
úctyhodný čin. Jako člen OSS
zůstal v Čechách do února
1946, následně studoval na
Bostonské univerzitě výpočetní
techniku a pak pracoval nějaký
čas v tomto oboru. Posléze se
živil jako instruktor němčiny,
francouzštiny a češtiny. V první
polovině devadesátých let
Klatovsko znovu navštívil.
Domníváme se, že tento
skutečný hrdina Druhé světové
války si zaslouží naši pozornost. Společně s obcí Bolešiny
město Klatovy koncem března
vyvinulo iniciativu na ocenění
jeho zásluh pro osvobození
našeho města a celého regionu
před sedmdesáti lety. Zastupitelstvo města Klatovy doporučilo na základě svého usnesení
č. 6 ze dne 24. 3. 2015 prezi-

dentovi České republiky
k udělení nejvyššího státního
vyznamenání ČR právě pana
Franka Karla Bindera – Botka.
Zda toto doporučení pan
prezident přijme, či ne, se
zanedlouho dozvíme.
V únorovém čísle Klatovského zpravodaje jsem nastínil
program květnových oslav 70.
výročí osvobození v Klatovech. Podrobný program hlavní
části oslav 5. a 6. května
najdete pod tímto článkem.
Připomínám však, že už od
poloviny dubna bude v atriu
kulturního domu k vidění výstava „Vůně šeříku a svobody“
a další akce se konají i v kině
Šumava, v městské knihovně či
ve Vlastivědném muzeu Dr.
Hostaše. Vše najdete v kulturních programech města.
Přeji Vám krásné jaro.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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Noc s Andersenem
Velkým zážitkem byla pro dvacet dětí noc strávená z pátku 27. 3. na
sobotu 28. 3. v klatovské knihovně. Děti zde přenocovaly v rámci
celorepublikové akce Noc s Andersenem. Všichni nocležníci se sešli
krátce před sedmnáctou hodinou ve společenském sále knihovny, kde
si odložili batohy včetně spacáků a karimatek. Po krátkém představení celého programu čekalo na všechny první dobrodružství. Krátkou
procházkou jsme došli až k sídlu klatovských hasičů. Děti byly
nadšené. Prohlédly si všechna hasičská auta, vyzkoušely si ochranné
helmy, dozvěděly se, že oblečení, které hasiči používají při své práci,
je z nehořlavého materiálu, a dokonce si ho mohly i vyzkoušet. Když
po velmi zajímavém výkladu na děti ještě zablikalo a zahoukalo
hasičské auto, bylo jasné, že se návštěva povedla a že to byl pro děti
náramný zážitek.
Po návratu zpět do knihovny čekala na všechny vydatná večeře.
Museli jsme se posilnit řízkem s bramborem, abychom načerpali další
síly a vydrželi až do noci. Čekala na nás ještě spousta úkolů a překvapení. Po večeři si děti společně s Natálkou vyrobily motýlka z pedigu,
přívěsek na klíče a záložku do knihy. Každý si vybíral barvy podle
své vlastní fantazie. Na tuto aktivitu se děti moc těšily. Výrobky si
odnesly s sebou domů. Mezitím se nám v knihovně schovalo několik
maňásků a rekvizit, které měly děti za úkol najít. Postupně našly oříšky, luk a šíp, holoubky, zrní, svatební šaty a spoustu dalšího. Všichni
správně uhodli, že rekvizity patří k pohádce Tři oříšky pro Popelku.
Společně jsme si celý děj této oblíbené pohádky převyprávěli.
Venku už byla tma, a tak byl čas přečíst si něco z knihy věnované
letošnímu Andersenovi, a to „Na hradě Bradě“ od K. a H. Smolíkových. Kniha je plná krátkých a veselých komiksových příběhů
o baronovi Barnabáši Bradovi, baronce Bertě Bradové a jejich dětech
Bertíkovi a Bibi. Nás poctila svou návštěvou hradní paní Bradomíra
z Bradova, která děti za svitu svíček doprovodila po tajemných
schodech až k pokladu. Jako odměnu od Bradomíry dostal každý

pytel plný překvapení. Možná nějaké překvapení čeká ještě i na
rodiče našich nocležníků.
Ale to už se nám čas začal přibližovat k půlnoci a dětem se
pomalu začaly klížit oči. Každý se převlékl do pyžama, zavrtal se do
spacáku a poslouchal pohádku na dobrou noc. Někdo usnul hned,
někdo si ještě špital o tom, co všechno zažil. Po půlnoci už se ze sálu
ozývalo jen spokojené oddychování.
Ráno nám v půl sedmé zakokrhal na dobré ráno kohout a po
protažení jsme se všichni odebrali na snídani. Maminky všech
nocležníků jsou moc šikovné a jejich muffiny, kokosové moučníky,
perníky, bábovky, buchty jako od babičky a ovocné řezy nám moc
chutnaly. Na ráno nám zbyly ještě poslední dva úkoly, a to pozdravit
náš strom Andersenovník a zapsat se do pamětní knihy. A pak rychle
zabalit spacáky, karimatky a všechny věci a už si pro své děti začali
přicházet první rodiče.
Takže zase za rok ahoj při Noci s Andersenem. Vaše knihovnice
Vendula Jiřinová a Jitka Krouparová z Městské knihovny Klatovy
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Městské kulturní středisko Klatovy
zve širokou veřejnost na tyto akce:
10. 4. 2015 „Na stojáka live“ od 19.00 hodin. Účinkují: Lukáš
Pavlásek, Jakub Žáček, Marek Daniel. Zisk z představení bude
věnován neziskové organizaci LENOX. Kulturní dům.
11. – 12. 4. 2015 NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK –
SÓLO, DUO – KLASIKA.
Oblastní a zemské kolo Čechy. Postupová soutěž v mažoretkovém
sportu. Slavnostní zahájení v 8.30 hodin. Kulturní dům.
15. 4. – 29. 5. 2015 VŮNĚ ŠEŘÍKU A SVOBODY aneb 70. výročí
osvobození západních Čech americkou armádou.
Výstavu k výročí osvobození západních Čech v květnu 1945 vojsky
generála G. S. Pattona pořádá Klub 3. armády v Klatovech ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy. Slavnostní
zahájení proběhne v úterý 14. dubna v 17.00 hodin v galerii
Atrium kulturního domu. Otevřeno bude od pondělí do pátku od
9.00 do 17.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Výstava přiblíží tehdejší dobu nejen fotografiemi, dokumenty
a promítáním dobových záběrů, ale i ukázkami militarií a původních
artefaktů U. S. Army. Uvidíte vojenskou ošetřovnu M*A*S*H,
opravnu obrněné divize, velitelský štáb či potraviny a osobní věci
vojáků určené pro každodenní potřebu. Část expozice bude věnována
letectvu U. S. A. A. F.
Od 14. do 17. dubna a od 4. do 6. května bude výstava navíc
doplněna komentovanými prohlídkami a parčík před hlavním
vchodem do kulturního domu se promění na pravý americký camp.
25. 4. 2015 /sobota/ JARNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA. Pořádá
Klub filatelistů 03-6 Klatovy, od 7.30 do 11.30 hodin v malém sále
kulturního domu. Vchod od marketu Lidl.
TVOŘIVÉ KURZY:
14. 4. Motýlci
15. 4. KUMIHIMO – korálková šňůra
21. 4. Razítka
22. 4. Uzlíkový náhrdelník
29. 4. Donut z twinů
Kurzy s lektorkou Natálií Vítovcovou probíhají v klubovně 206,
II. patro od 17.00 hodin, cena každého kurzu je 150 Kč. Rezervace na
tel.: 376 370 938, 725 970 811.

PŘIPRAVUJEME:
1. 5. 2015 Arakain & Lucie Bílá
XXXIII Tour 2015 - od 20.00 hodin, kulturní
dům. Vstupenky vyprodány. Děkujeme.
5. 5. 2015 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
KLATOVY 2015 – „GRAFFOVO KVARTETO“
Účinkují: Štěpán Graffe – 1. housle, Lukáš Bednařík – 2. housle,
Lukáš Cybulski – viola, Michal Hreňo – violoncello
Program je sestaven z pozoruhodných děl předních českých
skladatelů u příležitosti 70. výročí osvobození. Začátek v 19.00 hodin,
sál klatovské radnice.
7. 5. 2015 The Accidental Hero – Náhodný hrdina. One mane show
- Patrick Dewane. Představení v kině Šumava v 10.00 pro ZŠ a MŠ,
v 16.00 pro veřejnost.
14. 5. 2015 MELODIE, KTERÉ NESTÁRNOU - od 19.30 hodin,
galakoncert Orchestru Karla Vlacha pod vedením Dalibora Kaprase
k oslavám 70. výročí osvobození, ve kterém zazní nejslavnější
písničky 60. let (Kristýnka, O nás dvou, písničky Semaforu a další).
Vedle sólistů OKV Kateřiny Šindlové, Aleny Průchové a Václava
Dufka vystoupí jako host Roman Vojtek. Kulturní dům. Vstupenky již
v předprodeji.
21. 5. 2015 KUFR. Od 19:00 hodin, koncert dechového orchestru
ZUŠ Klatovy pod vedení Františka Kubaně. Kulturní dům.
27. 5. 2015 PARTIČKA. Populární improvizační show Michala
Suchánka, Richarda Genzera, Igora Chmely a Ondřeje Sokola od
17.30 a od 20.00 hodin. Kulturní dům. Vstupenky již v předprodeji.
Představení pro MŠ: 25. 5. a 26. 5. v 8.30 a 10.00 hod.
KOCOUREK MODROOČKO v podání divadla Špílberg. Poeticky
laděný muzikál s písničkami M. Ebena.
19. – 21. 6. 2015 KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI 2015.
Přehlídka divadelních spolků a společností.
Farmářské trhy v Klatovech v roce 2015: 16. 5.; 13. 6.; 25. 7.; 22.
8.; 19. 9.; 17. 10. 2015, v době od 08.00 do 12.00 hodin na klatovském
náměstí Míru.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Akce v Městské knihovně Klatovy – duben 2015
VÝSTAVY:
Čítárna:
Dobrovolníci SŠZP 2004–2015 – „Naše srdce patří lidem
s handicapem a seniorům“, práce dobrovolníků a lidí s handicapem
a se seniory
Galerie knihovny:
Iva Kučerová a Hana Pilařová-Jamrišková, „Proměny hravé
duše 2015“ – výstava perokreseb a olejomaleb (prodejní výstava).
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny
DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 16. dubna 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Filmový dokument Jany Dvorské z oslav 70. výročí vylodění
spojeneckých vojsk v Normandii. Budete moci sledovat činnost
plzeňského Military Car Clubu, který dopravil na vyloďovací pláže
34 dobových vozidel a 140 příznivců vojenské techniky.
Čtvrtek 23. dubna 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Klub Křišťál Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy
Křest antologie Ivety Bzenecké, Petra Kocfeldy a Jaroslava Kříže,

s ilustracemi Lenky Šaškové s názvem – Poezie Křišťálu Klatovy.
24. – 26. dubna 2015, 9. ročník konference Barokní jezuitské
Klatovy 2015
Pořádá o. s. Klatovské katakomby ve spolupráci s městem Klatovy,
Městskou knihovnou Klatovy, Římskokatolickou farností Klatovy,
Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova, Kolegiem pro duchovní
hudbu a Správou nemovitostí Klatovy.
Město Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy
29. dubna 2015, od 18 hodin, společenský sál knihovny
ARCHITEKTONICKÉ STUDIE – INSPIRACE KLATOVY.
16 studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity
v Liberci představí své semestrální práce na téma Klatovy.
Zpráva pro čtenáře a veřejnost:
S radostí oznamujeme, že naši čtenáři a návštěvníci mohou
vyhledávat ve fondu knihovny pomocí nového katalogu, který je na
našich webových stránkách www.knih-kt.cz.
Městská knihovna Klatovy.
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Opravy komunikací v měsíci dubnu 2015
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Rekonstrukce MK Luby, Za Tatranem – rekonstrukce místní
komunikace v celé ulici formou tzv. „obytné zóny“, odvodnění vozovky,
prodloužení veřejného osvětlení.
Termín provedení: od 2. 3. do 29. 5. 2015.
Práce se provádí po etapách za úplné uzavírky provozu. V určitých
fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava inženýrských sítí a komunikací v Měchurově ulici – rekonstrukce plynovodního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce
kanalizačního řadu, oprava povrchu chodníků a vozovky v Měchurově ulici
v úseku mezi Plánickou a Kepkovou.
Z důvodu zajištění nezbytně nutné dopravní obsluhy bude stavba rozdělena
na tři úseky:
1. Úsek mezi Plánickou a Spojovací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 30. 3. – 3. 5. 2015 – od Spojovací
k Plánické,
rekonstrukce plynovodu: 1. 4. – 15. 5. 2015 – od Jiráskovy přes
parkoviště a dále Měchurovou,
povrchy komunikací: 11. 5. – 31. 5. 2015.
2. Úsek mezi Spojovací a Palackého včetně části Spojovací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 27. 4. – 22. 5. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 18. 5. – 12. 6. 2015,
povrchy komunikací: 15. 6. – 5.7. 2015.
3. Úsek mezi Palackého a Kepkovou:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 25. 5. – 30. 6. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 12. 6. – 5. 7. 2015,
povrchy komunikací: 13. 7. – 31. 7. 2015.
V rámci této akce ještě provedou RWE rekonstrukci plynovodu v chodníku
v Korálkově ulici včetně celoplošné opravy povrchu chodníků ve směru
k Nuderově ul. vpravo.
Práce se provedou po úsecích za úplné uzavírky provozu. V určitých

fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem a parkovištím. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava železničního svršku v místě železničního přejezdu ve Voříškově
ulici – investorem akce je SŽDC s.o. Plzeň.
Akce bude provedena za jeden den v mezidobí od 20. do 29. 4. 2015 za
uzavření přejezdu. Uzavírka bude vyznačena dopravním značením.
Oprava železničního svršku v místě železničního přejezdu na silnici
Luby-Sobětice – investorem akce je SŽDC s.o. Plzeň.
Akce bude provedena za jeden den v mezidobí od 20. do 29. 4. 2015 za
uzavření přejezdu. Uzavírka bude vyznačena dopravním značením.
Oprava povrchu příjezdové komunikace k bytovému domu Suvorovova čp. 413/IV – investorem akce jsou technické služby města Klatovy.
Akce bude provedena během měsíce dubna, přístup k domu bude
zabezpečen.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na
komunikacích.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Hospodaření města je věnována stále větší pozornost
Ke každému začátku roku náleží také pohled zpět za uplynulým
rokem, jehož cílem je vyhodnotit si to, jak se podařilo vyrovnat se
stanovenými úkoly a cíli. V podmínkách města to znamená
porovnání plnění schváleného rozpočtu na rok s tím, jakých
výsledků bylo v reálu dosaženo. Naše město má zřízeno pro
naplnění svých funkcí 9 organizací, které jsou příspěvkové
a působí ve školství, kultuře, sociální oblasti, ale také pro údržbu
zeleně, komunikací a sportovišť. Doplňují je další organizace,
které hospodaří na principu společností s ručením omezeným
a starají se o bytový i nebytový fond, odpadové hospodářství
a také městské lesy. Kromě toho je město jediným vlastníkem
Klatovské teplárny a.s. a má významný majetkový podíl na
organizaci Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Pro vyhodnocení plnění účelu, pro které byly městské
organizace zřízeny a také jejich ekonomiky i samotného města,
jehož odbory hospodaří rovněž s přidělenými rozpočtovými
prostředky, se i letos uskutečnilo jednání nad jimi zpracovanými
rozbory postupně, tj. s každým jednotlivě. Stalo se tradicí, že tato
jednání jsou otevřena pro všechna zastupitelstva, jeho výborů
i komisí, a to umožňuje široké zapojení se do kontroly především
hospodaření, ale i plnění úkolů a činností, ke kterým byly tyto
subjekty a odbory městského úřadu zřízeny. Lze říct, že zájem
o účast na těchto jednáních byl letos ze strany zastupitelů i členů
volených orgánů o poznání vyšší než v minulosti, což je pozitivní.
Souvisí to zcela jistě i s nástupem nového volebního období, ale
především je to projev zájmu o to, jak byly úkoly města i jeho
organizací plněny.

Pozitivní je také to, že při těchto jednáních na rozborech, ale
především na finanční komisi i finančním výboru je umožněno
vyjasnit si některé postupy, ale i problémy či rozdílnosti s plněním
některých položek rozpočtu jednotlivými subjekty. Co lze ocenit
je i to, že ze strany účastníků jsou navrhovány způsoby jejich
možného řešení do budoucna. Ať už se jedná o docílení
minimalizace nedoplatků u nájmů bytů i nebytových prostor,
uplatňování náhrad za pobyt na záchytce, hledání cest pro
jednotné vykazování výsledků tak, aby byla lepší srovnatelnost
mezi hodnotami docílenými hospodařícími subjekty apod.
Je zajímavé, že úroveň zpracování podkladů pro hodnocení
hospodaření městských organizací a odborů se všeobecně
neustále zvyšuje, ale přesto úroveň některých rozborů, výkazů
a především zdůvodňování dosažených výsledků zůstává již delší
dobu slabší a nezbývá nic jiného, než že by se měla a musí jejich
kvalita zvýšit. Jak se ukázalo, tak při využívání stejného
programového vybavení různými ekonomickými subjekty jsou
výsledná vyhodnocení provedena v rozdílné kvalitě. Takže je na
uživatelích, což jsou především ekonomičtí pracovníci, aby
možnosti programů dokonaleji využívali, což zcela jednoznačně
přispěje i k lepšímu hospodaření dané organizace, tak i celé
městské ekonomiky. Kromě toho je nezbytné v některých
případech věnovat zvýšenou náročnost vůči těm řídícím
pracovníkům, kteří neprojevují žádoucí důslednost v oblasti
plnění stanovených úkolů, a to třeba v dodržování stanovených
finančních limitů a dalších plánovaných či rozpočtových položek.
Ing. Kalivoda Jaromír, předseda FV
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 23. 3. 2015 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných zápůjček
XLV. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
splatnosti zápůjčky
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.
hranice
Zápůjčky 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.
Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku 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
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku 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.
V zájmu zatraktivnění tohoto druhu zápůjček, byla
zastupitelstvem města dne 10. 2. 2015 schválena upravená
směrnice, ve které došlo ke snížení veškerých úroků
zápůjček na 2,5 %. Dále došlo na základě požadavků občanů
k drobným úpravám u několika druhů zápůjček.
Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
splatnosti zápůjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

2,5 %

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

2,5 %

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

2,5 %

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken, vchodových
dveří a balkónových dveří

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zájemci o poskytnutí zápůjčky 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.

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

2,5 %

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Uzavírka podání žádostí XLV. kola je do 29. 5. 2015.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce
června 2015.
V roce 2014 proběhla tři kola, ve kterých bylo zapůjčeno
sedmi žadatelům celkem 795 000 Kč. V letošním roce proběhlo
již jedno kolo, ve kterém byla poskytnuta dvěma zájemcům
zápůjčka ve výši 200 000 Kč.

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Program pro poskytování dotací
Město Klatovy připomíná občanům města, že byla prodloužena
platnost Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města
Klatovy „Podpora při realizaci protipovodňových a protizáplavových opatření na území města Klatovy a integrovaných obcí“.
Požádat o příspěvek města dle tohoto programu lze do 31. 12. 2015
s tím, že opatření musí být realizována do 20. 12. 2015.
Podmínky Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města
Klatovy „Podpora při realizaci protipovodňových opatření na
území města Klatovy a integrovaných obcí“
1) Dotace 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,
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přemístění zaplavovaných zařízení (kotle,...).
2) Výše dotace se určuje jako 50 % prokázaných nákladů,
maximálně však 5 000 Kč připadající na jednu nemovitost
(majitele bytu, rodinného domku nebo jiné nemovitosti).
3) Žádosti o dotaci lze podávat na Odboru rozvoje MěÚ do 31. 12.
2015 včetně návrhu opatření ve formě jednoduchého projektu
nebo technického popisu 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 dotace ke schválení Radě města.
5) Vlastní poskytnutí dotace (daru města) se uskuteční po realizaci
opatření.
6) Bližší informace ohledně poskytování dotace podá ORM MěÚ,
p. Eva Slabá, tel. 376 347 237, e-mail: eslaba@mukt.cz
7) Platnost tohoto Programu je stanovena do 31. 12. 2015.
Tyto podmínky byly schváleny Zastupitelstvem města dne 1. 7. 2014.

Město Klatovy uskuteční ve dnech 16. 4. 2015 až 28. 4. 2015

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

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

upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů v období od 6. 4. 2015 do 26. 4. 2015 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.

Jarní úklid

Nebezpečné odpady mohou občané města od června
2013 ve sběrném dvoře odevzdávat celoročně.
- Sběrný dvůr je určen pouze pro občany Města Klatov.
- Žádáme občany, aby respektovali provozní dobu
sběrného dvora a předávali odpady pouze v provozní
době.
- Zároveň žádáme občany, aby se řídili pokyny obsluhy
sběrného dvora.
Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah
k životnímu prostředí.
Odstranění odpadu zajišťuje dle zákona č. 185/2001 Sb.
oprávněná osoba Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.
Stanoviště:
Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova ul., Kounicova ulice
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí, Havlíčkova ulice
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí

Termín přistavení:

6. 4. 2015 – 12. 4. 2015

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice
Štěpánovice, Točník, Otín,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo)
13. 4. 2015 – 19. 4. 2015
Zahrádky Na Markytě, Vícenice,
Dehtín, Činov, Chaloupky,
Zahrádky K Letišti a Plánic. předm.
Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna (u Lázní),
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
20. 4. 2015 – 26. 4. 2015
Drslavice, Věckovice, Tupadly,
Dobrá Voda, Beňovy, Pihovice,
Lažánky, Kosmáčov

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník VII. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Šafařík - msafarik@mukt.cz
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Klatovy na jubilanty
zapomínat nechtějí…

Vážení Klatované,
po dlouhé roky mohli
představitelé města popřát
našim spoluobčanům k významným životním jubileím. V poslední době se
tomu tak bohužel neděje.
Na vině rozhodně není nezájem o pokračování této
hezké tradice. Vzala však
za své díky legislativním
změnám v předchozím
období. Zákon na ochranu
osobních údajů a také využívání základních registrů
jsou oněmi překážkami,
které obcím a městům
brání v tom, aby vyjádřily
úctu a poblahopřály svým
občanům. Základní registry sice uchovávají
všechny potřebné údaje na
jednom místě, ale získat

příslušný a ucelený přehled jubilantů obcím neumožňují.
Tento neutěšený stav
vyvolal značnou a oprávněnou kritiku ze strany starostů. V nyní projednávané
novele zákona o obcích by
tak mělo být výslovně zakotveno právo obce ocenit
významné životní události
svých občanů. Zákonný
rámec pro využívání údajů
z registru obyvatel ulehčí
činnost pracovnic matrik
nejen v případě dříve narozených, ale i u nově
narozených dětí a jejich
vítání do života. Návrh
začlenit tuto možnost
do zákona o obcích byl
připraven v součinnosti
s Úřadem pro ochranu
osobních údajů, který pro
čerpání takových údajů
požadoval výslovné zákonné opatření. Potěšitelné
je snad i to, že účinnost
této novely by mohla být
již v listopadu letošního
roku.
Do té doby, než vstoupí
v platnost, se nabízí jen
jedna možnost, jak jubilantům poblahopřát, a to
vyjádření předchozího
souhlasu. Chtěl bych proto
touto cestou požádat vás,
kteří se v letošním roce
dožíváte 80 a více let
věku, abyste se obrátili

na pracovnice matriky
paní Šárku Červenou,
mail: scervena@mukt.cz,
tel. 376 347 269 a paní
Lenku Janouškovou, mail:
ljanouskova@mukt.cz, tel.
376 347 268, které se již
postarají o vše potřebné.
Mrzí mne, že k projevení úcty jubilantům musíme
volit z mého pohledu
velmi „kostrbatou“ a těžko
pochopitelnou cestu. Doufám, že bude cestou dočasnou a s přispěním zákonodárců se brzy vše vrátí do
normálních, běžnému životu odpovídajících kolejí.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA
Jednání Rady města

Úterý 26. 5. 2015
Úterý 9. 6. 2015
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Barokní jezuitské Klatovy soutěžily
s Rallye Šumava
Vážení čtenáři,
o posledním dubnovém víkendu se v Klatovech uskutečnila
výborně obsazená Rallye
Šumava (její již 50. ročník)
a Rallye Historic Vltava
(24. ročník), ale též deváté
Barokní jezuitské Klatovy.
Přestože jsem ve vztahu
k tomuto projektu v „menším
střetu zájmů“, neboť se podílím na jeho přípravě a organizaci, rád bych jej nyní pár
řádky připomněl i těm, kteří
nemohli či nechtěli na jednotlivé části programu přijít.
Jde totiž o projekt, na němž dlouhodobě spolupracují spolek
Klatovské katakomby, Městská knihovna Klatovy, místní
římskokatolická farnost, Správa nemovitostí Klatovy, česká
provincie Tovaryšstva Ježíšova (jak se oficiálně jmenují čeští
jezuité), město Klatovy a též místní Kolegium pro duchovní
hudbu. Nově jsme letos přizvali smíšený pěvecký sbor Šumavan
a Ackermann Gemeinde z Regensburgu. Pominout samozřejmě
nemůžeme ani Univerzitu Karlovu, reprezentovanou zde dvěma
jejími ústavy. Patrony projektu jsou klatovský starosta
a plzeňský biskup - spolu s provinciálem českých jezuitů. Všem
bych rád poděkoval za skvělou spolupráci.
Projekt je od svého začátku pojat barokně - zní v něm učené
slovo, krásná hudba, nezapomíná na duchovní rozměr života.
Potkávají se „tu“ učenci s laiky, duchovní s ateisty, lidé slova
s hudebníky a ani obraz a architektura nejsou opomenuty.
Ačkoliv je projekt od samého počátku zaměřen na, řekněme,
propagaci baroka a klatovských katakomb, jež obojí se pojí
s „dobou temna“, v níž tento styl u nás vládl (a nebyla to doba
zdaleka jen temná), a ačkoliv stojíme v dobrém slova smyslu
o přízeň „publika“, nesnažíme se podbízet. Kvalita programu je
pro nás důležitá. Dobře víme, že „laciné věci“ by náročné
klatovské publikum nepřijalo. A právě klatovské publikum
je prvním fenoménem projektu.
Ústředním bodem programu je historická konference, která se
zpravidla těší velkému zájmu. Plný společenský sál Městské
knihovny v Klatovech už překvapil nejednoho přednášejícího,
když do něj vstupoval. Stejně tak tomu bylo i letos, a to nejen při
vystoupení prorektora Univerzity Karlovy Prof. Jana Royta, ale
i při vystoupení dvou pánů profesorů z univerzity z bavorského
Řezna, nebo chcete-li Regensburgu. Díky paní Šárce Lesné byli
posluchači dopředu „vybaveni“ českým překladem jejich
německy přednesených přednášek. O programu i atmosféře
podrobně informují webové stránky klatovských katakomb.
Součástí každého ročníku jsou dvě mše - jedna je obětována
za zemřelé z klatovských katakomb, jako by nahlížela do
minulosti, druhá pak za všechny přítomné, za město
a klatovskou farnost, její pohled se upírá do budoucnosti. Při
requiem pronesl homilii provinciál českých jezuitů Josef
Stuchlý, při nedělní mši pak jezuita František Hylmar. Oba
hovořili přesvědčivě, laskavě. Requiem doprovodil hudbou

foto: Karel Nováček

výborný smíšený sbor Šumavan (vedený Jaroslavem Pletichou),
jenž na „BJK“ vystupoval poprvé „samostatně“ (již jednou zde
vystoupil společně s Kolegiem pro duchovní hudbu). Nedělní
mši ozdobila obnovená premiéra díla téměř neznámého
barokního autora ve výtečném provedení Kolegia pro duchovní
hudbu (vedeného Vítem Aschenbrennerem) - premiéra to byla
skvělá. Skvělé je však i to, že máme v Klatovech kvalitní
zpěváky a hudebníky, kterým můžeme svěřit i velmi náročné
úkoly. I tato skutečnost cosi vypovídá o životě našeho města.
Závěrem programu pak byla promluva P. Františka Hylmara
o ignaciánské spiritualitě, ta byla vyslovena přímo v kryptě klatovských katakomb a zanechala na přítomných hluboký dojem.
Rád bych poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na
zdárném průběhu letošních Barokních jezuitských Klatov. Jak
řekla ve svém vystoupení paní Doc. Ivana Čornejová - Barokní
jezuitské Klatovy se staly samy o sobě fenoménem, přetrvávajícím centrem bádání o baroku – nejen v Klatovech.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
Nevíte si rady? Zajděte do Poradny
nyní také v Klatovech.
Diakonie Západ zřídila v letošním roce kontaktní místo Poradny pro
občany v nesnázích ve městě Klatovy. Poradna sídlí na adrese Vídeňská 181 (vedle Fio banky), v přízemí budovy. Občanům je
otevřena každou středu od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00. Veškeré
služby jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nestranně a nezávisle.
Od letošního roku poskytuje Diakonie Západ v Klatovech také sociální službu odborného sociálního poradenství. Službu mohou využít občané, kteří se ocitli ve složité životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními
silami. Poradna pomáhá s řešením otázek, týkajících se finanční situace,
bydlení, rodinných a manželských vztahů, trestního práva, pracovně
právních vztahů, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele aj. Usiluje
o to, aby občané znali svá práva a měli dostatek potřebných informací.
Podporuje je v tom, aby svou situaci uměli řešit vlastními silami.
Kontaktovat Poradnu můžete osobně, telefonicky, prostřednictvím
dopisu či e-mailu. Pokud se chcete se svým dotazem na Poradnu obrátit,
je možné domluvit si individuální konzultaci na níže uvedených
kontaktech:
Poradna pro občany v nesnázích Klatovy
adresa:
ulice Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
telefon:
+420 734 393 181
poradna.klatovy@diakonie.cz
e-mail:
http://www.diakoniezapad.cz
web:
Otevírací doba:
Středa:
09.00 – 12.00
13.00 - 16.00
Zpracoval: Jan Neckář, DiS.
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Ohlédnutí za oslavami výročí osvobození
Počátkem května město pořádalo oslavy osvobození, které
připomnělo několik akcí a pietních aktů. Po dlouhé době na
klatovském náměstí nastoupila
5. května klatovská vojenská
posádka – 142. prapor oprav.
Pro tento účel se podařilo získat
od Ministerstva obrany ČR
souhlas na použití historického
praporu 4. dragounského pluku. Na odkaz tohoto klatovského pluku současní vojáci
navazují. Na náměstí přinesli
prapor vojáci v prvorepublikových dragounských uniformách. Zdá se, že z nástupu
vojenské posádky, kterou se
můžeme pochlubit jako jediné město Plzeňského kraje, by se
mohla stát v budoucnu i tradice. Věřím, že se přítomným líbil
následující koncert bigbandu „CZECH BIG COMPANY“, ve
kterém jsme v roli bubeníka mohli vidět známého moderátora
Dalibora Gondíka. Příznivce vážné hudby pak doufám potěšil
večerní koncert „GRAFFOVA KVARTETA“ na radnici.
Následující den, 6. května, se ve společenském sále městské
knihovny konala konference o událostech z Klatovska spojených
s rokem 1945, na které představilo své příspěvky několik
historiků z Plzeňského a Jihočeského kraje. Potěšilo mě, že sál

byl zaplněn do posledního místa a že přišli
lidé, kteří svými dotazy a připomínkami
projevovali
zájem
o jednotlivá témata.
Konference bude mít
přesah do příštího
roku, neboť v rámci
oslav 71. výročí osvobození v květnu 2016
budeme pokračovat
dalšími zajímavými
příspěvky. Se všemi
tématy se pak můžete
seznámit ve sborníku,
který vyjde v rámci
městské edice „Klatovy v prostoru a čase“
v dubnu 2016.
Zajímavý byl i další
doprovodný program –
historický vojenský
tábor před kulturním
foto: Jiří Strašek
domem,
netradiční
představení (one-man-show Accidental Hero) Patricka Dewana,
vnuka amerického podplukovníka Matta Konopa, v kině Šumava,
beseda v městské knihovně o holocaustu s Ninou Pelcovou, která
musela prožít část dětství v Terezíně a Osvětimi. Při jejím vyprávění bylo v sále naprosté ticho, neboť účastníci s napětím sledovali každé její slovo. Výstavu o osvobození a americké armádě
si můžete v atriu kulturního domu prohlédnout až do 29. května.
Všem organizátorům, kteří se na oslavách podíleli, děkuji za
dobrou spolupráci.
Přijďte na klatovské náměstí na 4. ročník Avon pochodu
Město připravilo v rámci projektu „Zdravé město Klatovy“
4. ročník Avon pochodu proti rakovině prsu, který se uskuteční
v sobotu 30. května. Čeká nás zajímavý program na klatovském
náměstí i tradiční pochod, v rámci kterého zasadíme růžově
kvetoucí keř weigelie v travnatém pásu u hradeb v Plzeňské ulici.
Podrobný program akce najdete na stránkách www.klatovy.cz.
Těším se na setkání s Vámi.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den rodiny
Diakonie Západ si dovoluje pozvat všechny děti, rodiče, babičky,
dědečky, tetičky, strýčky a další příbuzné i nepříbuzné v neděli 24.
května do Vrchlického sadů, kde proběhne první společná oslava
Mezinárodního dne rodiny.
Začátek akce s bohatým programem je naplánován na 13.30
a vyvrcholí společným opékáním vuřtů.
Těšit se můžete na vystoupení skupiny Freelance People a tanečních
skupin Marty Dance, Mini Dolls, Taneční obor ZUŠ, Modern a Dance
Stars. Dále bude připraven skákací hrad pro děti a ukázka Hasičů města
Klatovy. U příležitosti této akce otevře Stacionář Klatovy své prostory
k nahlédnutí pro širokou veřejnost.
Celé odpoledne, při kterém se představí i poskytovatelé sociálních
služeb a zájmové organizace působící na Klatovsku, bude plné her
a aktivit pro děti i dospělé. Věříme, že na své si přijdou opravdu všichni.
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Známe vítěze městského
kola Čtenářské soutěže
Ve středu 29. 4. 2015 se v sále Městské knihovny Klatovy
konala čtenářská soutěž žáků druhých a třetích tříd. Tohoto
městského kola se zúčastnili zástupci všech základních škol
z Klatov. Druháčků přišlo soutěžit 10 a letos četli z knihy
Heleny Šťastné „Bukvínkova dobrodružství“. Třeťáci, kterých
přišlo 11, četli z knihy Lenky Rožnovské „Panenka Šuplenka a
panáček Kopíráček“. A sešli se opravdu dobří čtenáři, protože
pro porotu nebylo vůbec jednoduché vybrat vítěze – zvláště u
třeťáků, kde dokonce byla udělena i zvláštní cena poroty.
Nakonec tedy porota ve složení Ing. Martin Kříž, Mgr.
Miroslav Sulan a Mgr. Eva Valečková vybrala následující
čtenáře:
V kategorii 2. třídy:
1. místo – Ivana Smáhová ze ZŠ Tolstého
2. místo – Petra Nováčková ze ZŠ Plánická
3. místo – Václav Matěj Košan ze ZŠ Čapkova
V kategorii 3. třídy:
1. místo – Karolína Průchová ze ZŠ Tolstého
2.místo – Sofie Tommasino ze ZŠ Masarykova
3.místo – Vojtěch Trnka ze ZŠ Čapkova
Zvláštní cena poroty byla udělena Šárce Kehartové ze ZŠ
Masarykova a Tobiáši Skalovi ze ZŠ Čapkova.
Pro soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech,

však soutěž neskončila. Utkají se s vítězi z městského kola
konaného v Nýrsku, kterého se zúčastnili žáci z Nýrska,
Dešenic, Chudenína, Janovic nad Úhlavou a ze Železné Rudy.
Toto regionální finále se bude konat 27. května 2015 opět v sále
Městské knihovny Klatovy.
Věříme, že soutěž je pro děti dobrou motivací k dalšímu
čtení.
Jitka Krouparová
Městská knihovna Klatovy

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

CZECH REPUBLIC
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Městské kulturní středisko Klatovy
zve širokou veřejnost na tyto akce:
Do 29. 5. 2015 VŮNĚ ŠEŘÍKU A SVOBODY aneb 70. výročí
osvobození západních Čech americkou armádou.
Výstavu k výročí osvobození západních Čech v květnu 1945 vojsky
generála G. S. Pattona pořádá Klub 3. armády v Klatovech ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy. Otevřeno je od
pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Výstava přiblíží tehdejší dobu nejen fotografiemi, dokumenty
a promítáním dobových záběrů, ale i ukázkami militarií a původních
artefaktů U. S. Army. Uvidíte vojenskou ošetřovnu M*A*S*H,
opravnu obrněné divize, velitelský štáb či potraviny a osobní věci
vojáků určené pro každodenní potřebu. Část expozice bude věnována
letectvu U. S. A. A. F.
TVOŘIVÉ KURZY:
20. 5. Epoxidová hmota - šperky
Kurzy s lektorkou Natálií Vítovcovou probíhají v klubovně 206,
II. patro od 17.00 hodin, cena každého kurzu je 150 Kč. Rezervace na
tel.: 376 370 938, 725 970 811.
DOPROVODNÉ AKCE V KINĚ ŠUMAVA:
1. – 15. 5. 2015 „VETERÁNI“ – Milan Demela – výstava fotografií
veteránů z 2. světové války.
16. – 31. 5. 2015 „NORMANDIE“ – Miloš Ryneš – výstava fotografií z Normandie, 70 let po vylodění vojsk.
PŘIPRAVUJEME:
8. – 13. 6. 2015 My a příroda – soutěžní výstava výtvarných
a fotografických prací dětí a mládeže. 13. 6. 2015 pěvecká soutěž.
Pořádají OMS ČMMJ v Klatovech, ZO ČSV v Klatovech a MěKS
Klatovy v galerii Atrium KD. Uzávěrka přihlášek 27. 5. 2015!
19. – 21. 6. 2015 KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI 2015
Přehlídka divadelních spolků a společností. Letní kino Klatovy
a klatovská Hůrka.

20.30 – „POVĚSTI Z POŠUMAVÍ“
– Divadelní spolek Rynek
22.00 – „OHNIVÁ SHOW“
– Šermdivadlo Clatonia
20. 6. 2015 klatovská Hůrka:
15.00 – „O RUSALCE“ – Loutkoherecká skupina „Dolaňáček“
16.00 – „MATĚJ A ČARODĚJNICE“ – Divadelní kroužek při ZŠ ve
Švihově
17.00 – „ROZMARNÝ DUCH“ – Dobřanský ochotnický spolek
Rozmarýn
19.00 – HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ – kapela Karla Kesmana
21. 6. 2015 letní kino Klatovy:
10.00 – „PERNÍKOVÁ BÁBA“ – Loutkové divadlo Brouček MěKS
Klatovy
11.00 – „ČERT A KÁČA“ – Ochotnický kroužek Lužany
12.30 – „ZA SCÉNOU“ - Ochotnický spolek Kolár Strašín
14.00 – „VÝMĚNA PRINCEZEN“ – Ochotnický spolek Buřina
Příchovice
16.00 – „JO NENÍ TO JEDNODUCHÉ“ – Ochotnický divadelní
spolek Chuchláci Bolešiny
27. 6. 2015 „STRÝC OF KLATOVY“
Multižánrový hudební festival, který se odehraje v nově
zrekonstruovaném letním kině a na dalších čtyřech místech v centru
města (kino Šumava, Café Jednorožec, čajovna U Naší milé Paní,
bistro Vlaštovka). Vystoupí mimo jiné: Fast Food Orchestra, Prague
Conspiracy, Vložte kočku, Kill the Dandies, Circus Problem, La
Yaman, Luno, Bonus a další. Vstupenky v předprodeji od 27. 4. 2015
v MěKS, Informačním centru na náměstí a v kině Šumava.
Farmářské trhy v Klatovech v roce 2015: 13. 6.; 25. 7.; 22. 8.; 19.
9.; 17. 10. 2015, v době od 08.00 do 12.00 hodin na klatovském
náměstí Míru.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu

19. 6. 2015 letní kino Klatovy:
18.00 – „HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY“ – Ochot. spolek Za
Oponou Klatovy
20.00 – „MISTR JAN A BRATR JAN“ – Šermdivadlo Clatonia

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Akce v Městské knihovně Klatovy – květen 2015
VÝSTAVY:
Čítárna:
Natálie Vítovcová – Hedvábné šátky a šperky
Výstava výrobků (malování na hedvábí a šperky z hedvábí).
Galerie knihovny:
Práce dětí z Mateřské školy Máchova
Výstava souborů prací dětí, kterou pořádá Mateřská škola Klatovy,
Studentská 601, odloučené pracoviště MŠ Máchova.
Půjčovna pro dospělé:
Josef Hais Týnecký
Výstava uspořádaná ke 130. výročí narození tohoto autora.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny
DALŠÍ AKCE:
Pátek 22. května 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny

Cestopisný pořad Tomáše Kubeše SIBIŘ
Výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře:
panenskou přírodu v kontrastu s velkoměsty a buddhistickým
Burjatskem. Jednoduše to nejlepší ze Sibiře během hodiny a půl.
Cestopisný pořad s promítáním.
PŘIPRAVUJEME:
Čtvrtek 4. června 2015, od 18 hodin, společenský sál knihovny
Voda 2015
Přednáška v rámci cyklu VODA. Voda a její význam, vodárenství
a jeho historie, pitná voda a zdraví. Přednáší Ing. Václav Špičák
a MUDr. Anna Kubátová.
Všechny informace o akcích najdete průběžně na webu
www.knih-kt.cz a na sociálních sítích knihovny.
Městská knihovna Klatovy.
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Opravy komunikací v měsíci květnu 2015
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Rekonstrukce MK Luby, Za Tatranem – rekonstrukce místní
komunikace v celé ulici formou tzv. „obytné zóny“, odvodnění vozovky,
prodloužení veřejného osvětlení.
Termín provedení: od 2. 3. do 29. 5. 2015.
Práce se provádí po etapách za úplné uzavírky provozu. V určitých
fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava inženýrských sítí a komunikací v Měchurově ulici – rekonstrukce plynovodního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce
kanalizačního řadu, oprava povrchu chodníků a vozovky v Měchurově ulici
v úseku mezi Plánickou a Kepkovou.
Z důvodu zajištění nezbytně nutné dopravní obsluhy bude stavba rozdělena
na tři úseky:
1. Úsek mezi Plánickou a Spojovací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 30. 3. – 3. 5. 2015 – od Spojovací
k Plánické,
rekonstrukce plynovodu: 1. 4. – 15. 5. 2015 – od Jiráskovy přes
parkoviště a dále Měchurovou,
povrchy komunikací: 11. 5. – 31. 5. 2015.
2. Úsek mezi Spojovací a Palackého včetně části Spojovací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 27. 4. – 22. 5. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 18. 5. – 12. 6. 2015,
povrchy komunikací: 15. 6. – 5.7. 2015.
3. Úsek mezi Palackého a Kepkovou:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 25. 5. – 30. 6. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 12. 6. – 5. 7. 2015,
povrchy komunikací: 13. 7. – 31. 7. 2015.
V rámci této akce ještě provedou RWE rekonstrukci plynovodu v chodníku
v Korálkově ulici včetně celoplošné opravy povrchu chodníků ve směru
k Nuderově ul. vpravo.
Práce se provedou po úsecích za úplné uzavírky provozu. V určitých
fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem a parkovištím. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Penetrační úprava povrchu lávky Domažlická – úprava povrchu lávky
přes Drnový potok na Domažlické ulici (lávka ležící ve směru toku)
penetračním protiskluzovým nátěrem.
Termín provedení: během jednoho týdne v měsíci květnu nebo červnu.
Práce se provedou za úplné uzavírky lávky.
Oprava okružní křižovatky u OC TESCO Domažlická – investor akce
Ředitelství silnic a dálnic ČR Plzeň. Jedná se o opravu středového prstence ze žulové dlažby a části asfaltového povrchu podél tohoto prstence.
Termín provedení: během jednoho týdne v měsíci květnu nebo červnu,
následovat bude technologická přestávka pro vytvrzení betonu po dobu 3 až
4 týdny za stejného omezení provozu.
Práce se provedou za částečné uzavírky. Osobní vozidla projedou
staveništěm, pro nákladní dopravu nad 12 tun bude průjezd uzavřen.
Objízdná trasa bude vyznačena na komunikacích. Tato úprava se může
dotknout i autobusové dopravy, jak linkové, tak MHD. Prosíme
cestující, aby sledovali informace na označníku o případném zrušení
obslužnosti zastávky u Škodovky.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na
komunikacích.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Opravy komunikací v Klatovech a integrovaných obcích 2015
Rada města Klatov schválila na svém jednání dne 14. 4. 2015 další
část jmenovitých oprav povrchu komunikací v Klatovech a
integrovaných obcích.
V Klatovech budou například opraveny povrchy zbývajících částí
chodníků v Plzeňské ulici mezi čp. 642 a 643/II a „Bouchalkou“,
dále část chodníku v Podhůrecké ulici, vpravo v úseku od Máchovy
po mateřskou školu „Sluníčko“, část chodníku v Nuderově ulici
v úseku od Spojovací vpravo. Značné úpravy týkající se zejména
lepší možnosti stání vozidel při zachování průjezdnosti budou
provedeny ve vnitrobloku domů Vaňkovy ulice. Vzhledem ke
špatnému technickému stavu dojde k bezbariérové úpravě schodiště
propojující Úzkou ulici s chodníkem na Plzeňské ulici. Zde bude
upravena jedna polovina schodiště jako rampa, která lépe poslouží
maminkám s kočárky i osobám se zdravotním postižením.
Opravy velkého množství komunikací se dočkají také obyvatelé
některých integrovaných obcí. Dojde k opravě povrchu MK za
kapličkou k železniční trati a opravě povrchu chodníku od čp. 75
k hasičárně
v obci Točník, opravě povrchu komunikace
včetně mostu přes Vícenický potok v obci Dehtín. V katastru obce
Lažánky, která je součástí integrované obce Sobětice bude provedena
větší oprava výtluků a úprava odvedení dešťové vody z komunikace,
jež zaplavuje přilehlou nemovitost. V obci Kydliny dojde
k celoplošné opravě povrchu komunikace včetně úpravy odvodnění
v úseku od návsi k rybníku. V Lubech v blízkosti mateřské školy
budou opraveny zbylé chodníky a vozovka. V obci Otín dojde
k celoplošné opravě komunikace v lokalitě „Boudov“. Ve

Štěpánovicích dojde k rozšíření komunikace u hřiště a zároveň k
úpravě odvedení dešťové vody z této komunikace.
Obyvatelé ale i např. cyklisté se mohou těšit na opravu povrchu
komunikace mezi obcemi Srbice-Křištín. Tato komunikace slouží též
jako cyklotrasa č. 2277.
Výše uvedené opravy si vyžádají různá dopravní omezení, která jsou
nezbytná pro jejich zdárné provedení. Obyvatelé bydlící v dotčených
územích budou o těchto opatřeních v předstihu písemně
informováni. Vlastní realizace těchto akcí proběhne během léta a
podzimu.
Skutečné náklady na realizaci výše uvedených akcí stanoví výběrové
řízení na dodavatele, které proběhne pro všechny akce najednou.
Odhad nákladů činí necelých 9 mil. Kč. Při výběrovém řízení, které
proběhlo v rámci prvních schválených akcí, mezi nimiž je např.
oprava komunikace v Měchurově ulici, došlo oproti
předpokládaným nákladům k nemalé úspoře finančních prostředků.
Předpokládáme, že druhé výběrové řízení přispěje též k úspoře
nákladů. Ty mohou být potom využity i na realizaci některých dalších
menších akcí.
Připomínáme, že Zastupitelstvo města Klatov schválilo na opravy
komunikací náklady ve výši 20 mil. Kč, tedy o 5 mil. Kč více než
v předchozím roce.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 23. 3. 2015 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných zápůjček
XLV. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
splatnosti zápůjčky
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.
hranice
Zápůjčky 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.
Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku 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
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku 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.
V zájmu zatraktivnění tohoto druhu zápůjček, byla
zastupitelstvem města dne 10. 2. 2015 schválena upravená
směrnice, ve které došlo ke snížení veškerých úroků
zápůjček na 2,5 %. Dále došlo na základě požadavků občanů
k drobným úpravám u několika druhů zápůjček.
Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
splatnosti zápůjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

2,5 %

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

2,5 %

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

2,5 %

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken, vchodových
dveří a balkónových dveří

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zájemci o poskytnutí zápůjčky 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.

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

2,5 %

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Uzavírka podání žádostí XLV. kola je do 29. 5. 2015.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce
června 2015.
V roce 2014 proběhla tři kola, ve kterých bylo zapůjčeno
sedmi žadatelům celkem 795 000 Kč. V letošním roce proběhlo
již jedno kolo, ve kterém byla poskytnuta dvěma zájemcům
zápůjčka ve výši 200 000 Kč.

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Anketa o nejlepší provozovnu
roku 2015 v Klatovech
Vážení čtenáři, v letošním roce již po páté 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.
Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města,
vyhlášení vítězové budou přijati vedením města na klatovské
radnici v lednu 2016.
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.
Uzávěrka ankety bude 23. 12. 2015.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2015 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2015 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

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

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

Podpis

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

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

Oceněné stavby

Vážení Klatované,
ve středu 27. května byly
v Měšťanské besedě v Plzni
vyhlášeny výsledky soutěže
„Stavba roku Plzeňského
kraje“. V šesti různých
kategoriích byly hodnoceny
stavby dokončené v roce
2014.
Těší mne, že v konkurenci mnoha projektů uspěly

PASK - Pavilon skla

hned dvě klatovské. Nově
zrekonstruovaný areál letního kina obdržel čestné
uznání poroty. Na metu
nejvyšší pak mezi sportovními a volnočasovými stavbami dosáhl Pavilon skla. Je
to v krátkém čase již druhé
významné ocenění, jehož se
mu od odborné veřejnosti
dostalo. V polovině května
totiž získal vysoce prestižní
Národní cenu za architekturu pro rok 2015 v rámci
soutěže GRAND PRIX
architektů. Členové mezinárodní poroty vyzdvihli
především vkusný a nadčasový přístup Martina
Kožnara a Jiřího Bízy
z Atelieru 25 při návrhu
rekonstrukce chátrajícího
a po dlouhá léta veřejnosti
nepřístupného
objektu.
Věřím, že i díky těmto oceněním pronikne PASK do
povědomí širší veřejnosti.
V kombinaci s unikátní
sbírkou šumavského skla

foto: Ivan Němec

ZDARMA

Úterý 30. 6. 2015 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Lőtz má ten nejlepší předpoklad stát se dalším
lákavým turistickým cílem
v našem městě.
V souvislosti s udělenými cenami připravuje
kurátorka expozice Jitka
Lněničková rozšíření videoprogramu o historii pavilonu. Chtěl bych Vás proto
požádat, pokud byste doma
měli k dispozici jakékoliv
starší fotografie či dokumenty týkající se této
stavby, abyste je zapůjčili
k přefotografování. Přispějete tak k podrobnějšímu
zdokumentování jeho historie. Materiály je možné
poskytnout každý den od
9.00 – 17.00 hodin přímo
v Pavilonu skla (tel.
376333042) či prostřednictvím emailu
recepce@pask-klatovy.cz.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Letní kino

Jednání Rady města

Úterý 16. 6. 2015
Úterý 23. 6. 2015
Vybráno z obsahu:

Měsíc bohatý na události
strana 2
Kulturně bohatý začátek
léta - divadelní slavnosti
a klatovská pouť
strana 3
Společné cesty 3
strana 4
Z protokolu událostí
Městské policie Klatovy
strana 4 a 8
Městské kulturní středisko
a Městská knihovna
informují
strana 5

Komunikace v červnu
strana 6

foto: Michal Cetkovský
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Měsíc bohatý na události
Vážení čtenáři,

hleď a přitiskneš svůj k němu ret a neodtrhneš více!“
Velký dík patří organizátorům z Klubu českých turistů, odbor
Klatovy, za to že Klatovský karafiát žije.

Karel Hynek Mácha kdysi
svými verši proslavil máj jako
měsíc lásky. Dodnes mnohým
z nás zní magicky slova „Byl
pozdní večer, první máj,
večerní máj, byl lásky čas...“
a vzpomínáme na výlety ze
základní školy, které vedly do
krajiny v okolí Máchova
jezera.

Oslavy konce války
Historie však květnu nachystala i jiné, dějinně významné
události. V květnu 1945 skončila 2. světová válka. Letošní
oslavy 70. výročí jejího konce byly mimořádné nejen onou
„70“. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci oslav, zejména pak všem těm, kteří v jejich
průběhu přispěli svým vlastním vystoupením. Na mě osobně
vždy velmi působí setkání na Zhůří, kde v krásné šumavské
krajině padly 5. května 1945 nejen poslední výstřely, ale
i poslední bojovníci velké války na našem okrese. Součástí
oslav osvobození jsou i vzpomínky u hrobů vojáků, kteří
zemřeli v našem městě a blízkém okolí. Nechceme na žádné
zapomenout. I proto klatovský starosta Rudolf Salvetr vhodně
řekl: „Musím se důrazně ohradit proti těm, kteří i dnes chtějí
vidět zásluhy na osvobození naší země černobíle. Svobodu nám
přinesli jak vojáci z front východních, tak západních. I po
sedmdesáti letech jsme povinni sklonit v tiché pokoře hlavy
před jejich hrdinstvím a obětmi nejvyššími. Podobně bychom
měli být hrdi na české vojáky, kteří se po boku spojeneckých
armád do bojů zapojili a často i oni pokládali své životy.“
Jsme dnes trochu zhýčkaní. Vychování televizní reklamou
žijeme v iluzi, že máme nárok na štěstí. Vzpomínka na válku se
dnes mnoha lidem jeví vzdálenou - občas i slyším, že je lépe na
to špatné zapomenout. Jsem rád, že v Klatovech se nezapomíná. Protože to špatné, co válka přinesla, muselo být
vykoupeno neskutečnou lidskou obětí, obětí dobra.

S organizátory Klatovského karafiátu
Univerzita třetího věku
V pondělí 1. června byly v obřadní síni klatovské radnice
slavnostně předány diplomy absolventům Univerzity 3. věku
Západočeské univerzity v Plzni, kterou v Klatovech
organizačně a technicky zajišťuje obecně prospěšná společnost
Úhlava. Prorektor univerzity Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
sedmnácti klatovským absolventům připomněl, že ten, kdo má
touhu po vzdělání, nestárne. Já jsem ve svém krátkém pozdravu
„přepsal“ Svatopluka Čecha a jeho slavné verše „Sláb jenom
ten, kdo ztratil v sebe víru, a malým ten, kdo zná jen malý
cíl...“ záměnou slova „sláb“ za „stár“ – oba jsme měli na mysli,
jak obdivuhodné je úsilí našich seniorů a jak zasloužený je
diplom po šesti semestrech studia. Všechny nás oslovila
absolventka paní Tomanová. Připomněla, že pro mnohé je
univerzita třetího věku satisfakcí za to, že v minulosti jim právo
studovat bylo upřeno. Ne proto, že by nebyli schopní, jen měli
„nevhodný původ.“ Touha po poznání, touha chápat a znát věci
a souvislosti je však lidem vrozena, jde-li tato touha správnou
cestou, dělá z nás lidi lepší. I proto si zaslouží letošní absolventi
uznání a organizátoři v čele se Západočeskou univerzitou díky.

Klatovský karafiát
V sobotu 23. května se uskutečnil již 13. ročník obnoveného
pochodu Klatovský karafiát. Výborně připravený podnik nabídl
čtyři trasy turistické a čtyři cykloturistické. Společný měly cíl –
Klatovy. Vyzkoušeli jsme si jednu z pěších tras. Uvědomili
jsme si při tom, jak skvělou propagací našeho města je tento
pochod! Klatovy se nám ukázaly nejprve zdáli, v oparu ranní
mlhy, poté i zblízka zalité sluncem – ze všech pohledů byly
krásné. Panorama Klatov je uhrančivé a protože jsme
přicházeli od Velhartic, nemohli jsme nevzpomenout
posledních veršů Romance o Karlu IV. V krátké parafrázi
vztažené ke Klatovům zní: „… přibliž k tomu městu, Pane,

Klatovští absolventi univerzity třetího věku
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Kulturně bohatý začátek léta
Na divadelních slavnostech si přijdou na své malí
i velcí diváci
Ve dnech 19. – 21. června se
budou ve městě počtvrté konat
Klatovské divadelní slavnosti.
Tentokrát nebudou v prostoru
nádvoří jezuitské koleje, ale
v areálu letního kina, kde
program zahájí v 18 hodin
klatovský ochotnický spolek
„Za Oponou“ komedií známého
francouzského dramatika Erica
Emmanuela Schmitta „Hotel
mezi dvěma světy“ a následovat
budou další zajímavá představení. Sobotní část bude tradičně
v upravené zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce ve spolupráci
s Klubem přátel Klatovska. Zde program začne v 15 hodin dvěma
pohádkami pro nejmenší, následovat bude anglická duchařská
komedie Noela Cowarda „Rozmarný duch“ v podání dobřanského
ochotnického spolku Rozmarýn. Sobotní večer završí hudební
vystoupení. Nedělní program začíná v 10 hodin opět v letním kině,
kde se představí čtyři ochotnické soubory a loutkový soubor
Brouček.
Program klatovské pouti bude pestrý
V letošním roce uplyne 330 let od zázračné události, která

stanovila termín pouti v našem městě na první polovinu července.
Na místě kaple Zjevení Panny Marie stávala chalupa ševce
Ondřeje Hirschbergera. Hirschbergerova rodina s úctou opatrovala
obraz Panny Marie, který si do Čech přivezl z italského města Re
nevlastní otec jeho manželky Bartoloměj Rizzolti. Obraz byl kopií
podoby Panny Marie vymalované na stěně tamního kostela. Když
se švec rozhodl obraz prodat, aby získal peníze na umoření svých
dluhů, udál se 8. července 1685 zázrak - na čele Panny Marie se
objevil krvavý pot. Po církevním procesu byl zázrak oficiálně
uznán a obraz byl pak přenesen na hlavní oltář děkanského kostela
v Klatovech. Zpráva o zázraku se rychle šířila a do města od té
doby proudily davy poutníků věřících v zázračnost obrazu. V roce
1686 pak byla na místě ševcovské chalupy vystavěna kaple
Zjevení Panny Marie a vedle později vznikl i malý špitál.
Program letošní pouti už začne prakticky v sobotu 4. července,
kdy se od 20 hodin uskuteční na klatovském náměstí koncert
skupiny Turbo. V následujícím týdnu se budou střídat duchovní,
kulturní i společenské akce. Nabídka bude opravdu pestrá. Pouť
pak vyvrcholí v neděli 12. července.
Kompletní program pouti i Klatovských divadelních slavností
najdete v přehledech kulturních akcí a rovněž v samostatných
skládačkách, které jsou k dispozici v informačním centru
a v městském kulturním středisku.
Přeji Vám prosluněný začátek léta.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

MĚSTO KLATOVY ZVE:

vyzkoušej si svět handicapovaných

19. června 2015
10:00 - 17:00 hodin
náměstí Míru KLATOVY

16:00 HOD.

ZŠ a MŠ Klatovy, HÁLKOVA ul.
ZŠ Klatovy, ČAPKOVA ul.
MASARYKOVA ZŠ Klatovy
ZŠ Klatovy, PLÁNICKÁ ul.
Taneční skupina MODERN
Taneční obor ZUŠ Klatovy
DANCE STARS DDM Klatovy
DDŠ MĚCHOLUPY
DOZP BYSTŘICE
MARTY DANCE
CIK-CAK
Charita Klatovy
THE TAP TAP
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Umělci se setkají již potřetí
Již potřetí se na výtvarném projektu setkají umělci našeho
regionu sdruženi v UVU plzeňské oblasti a v ART Klatovy.
Letos však k účasti přizvali také hosty z bavorského Weidenu,
členy Hornofalckého uměleckého spolku, s nímž plzeňská
UVU dlouhodobě spolupracuje. V rámci roku 2015, kdy se
Plzeň stala Evropským hlavním městem kultury, je to další
společné setkání výtvarných umělců z našeho příhraničí.
Cílem třetího klatovského kulturního setkání Společné
cesty je předložit návštěvníkům co nejširší pohled na
současnou výtvarnou scénu
na obou stranách hranice.
Výtvarné umění zaujímá v bavorském příhraničí významné
místo v celém jeho kulturním klimatu, je stále intenzívně
rozvíjeno a přináší další nevšední nabídky nejen ve Weidenu,
ale i v dalších sídlech. Významným počinem bylo v roce 2007
otevření Centra Bavaria - Bohemia v Schönsee, které
výtvarným umělcům , a nejen jim, jak z české i německé strany,
poskytuje širokou škálu prezentací a vzájemných vazeb.
Zdá se, že by i v Klatovech mohla díky organizátorům
postupně vzniknout nová výstavní tradice, která by přinášela
cenné informace o stavu současného výtvarného umění a jeho
významu pro pozitivní kulturní rozvoj občanské společnosti.
Je pozoruhodné, že se na výstavě uměleckých děl v krásném
prostředí kostela sv. Vavřince sejde několik desítek umělců
v širokém věkovém i žánrovém rozpětí. Ve svých dílech
přinášejí výpovědi o svém vztahu ke krajině země, v níž žijí,
o člověku, jeho postavení a pocitech v současném globalizovaném světě, či o lidské duši, o tvarech a barvách světa. Výstava
je tak pozoruhodná formální růzností a každý návštěvník zde

Město Klatovy
ve spolupráci se členy
Unie výtvarných umělců
plzeňské oblas
ýtvarníky
skupiny KT-ART a hosty
z bavorského Weidenu

pořádá výstavu

3
kostel sv. Vavřince, Klatovy
od 28. června do 19. července 2015
vernisáž výstavy se uskuteční
v sobotu 27. června od 17 hodin
Úvodní slovo: Mgr. Rudolf Salvetr , starosta města Klatovy
PhDr. Jana Potužáková , předsedkyně UVU plzeňské oblas

jistě nalezne prostor pro svůj dialog s vystavenými díly.
Za možnost výstavy Společné cesty je třeba poděkovat
organizátorům, tedy Městskému úřadu v Klatovech, zejména
pak odboru kultury, Galerii Klatovy / Klenová, Unii výtvarných
umělců plzeňské oblasti a skupině KT - ART Klatovy. Je také
třeba vyjádřit naději, že společná cesta bude i v budoucnu
pokračovat.
PhDr. Jana Potužáková

Z protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 9. 4. 2015 hlídka
strážníků Městské policie při
kontrolní činnosti spatřila
v parčíku na Tylovo nábřeží
skupinu jí známých osob bez
přístřeší, které seděli na
lavičkách. Dva muži ze skupiny
popíjeli víno z plastové lahve.
Tím porušili OZV č. 2/2010
města Klatovy. V blízkosti této
skupiny podnapilých osob byly
na vycházce děti z mateřské
školky, které přihlížely nevhodnému chování těchto osob
a popíjení alkoholických nápojů.
Hlídka strážníků tuto skupinu
osob z nábřeží vykázala a oba muže předvedla na služebnu MP
k provedení dechové zkoušky. Oba nadýchali více jak 2 promile
alkoholu. Vzhledem k jejich podnapilosti nemohli strážníci
přestupek vyřešit na místě, a proto byl předán k dalšímu řešení
příslušnému správnímu orgánu MěÚ v Klatovech. Jednomu
z mužů za přestupek již hrozí zákaz pobytu ve městě Klatovy.
Dne 18. 4. 2015 byla hlídka strážníků MP přivolána do
zahrádkářské kolonie na okraji obce Štěpánovice. Zde mezi dvěma
sousedy dochází dlouhodobě ke sporům, které řeší i soud.
Strážníci zjistili, že jeden ze sousedů, který nevlastní psa naházel
psí výkaly na pozemek souseda, který psa vlastní. Ten prý naházel
výkaly svého psa na jeho pozemek. Díky tomuto přehazování
výkalů se tyto nacházely i na nemovitostech obou občanů. Protože
se jednalo o podezření z přestupku proti občanskému soužití, byla
tato událost předána k řešení příslušnému správnímu orgánu MěÚ
v Klatovech.
Dne 20. 4. 2015 byla hlídka strážníků MP požádána o pomoc
nemohoucím mužem z Lub, kterému se rozbil invalidní vozík na
elektrický pohon. Strážníci za pomoci služebního vozidla
s přívěsem vozík naložili a odvezli jej i žadatele domů, kde je
předali rodině.
Dne 24. 4. 2015 prováděla hlídka MP kontrolní činnost na
území města. Na čerpací stanici OMV v Lubech zjistila jí
známého muže, o kterém má hlídka poznatek, že má vysloven
zákaz řízení a jezdí pod vlivem návykových látek. Muž odcházel
od vozidla OPEL. Hlídka se dotázala hostů a zaměstnanců
přítomných na čerpací stanici zda zadržený muž přijel uvedeným
vozidlem, což všichni svědecky potvrdili. Sám zadržený přiznal,
že je pod vlivem návykové látky. Na kamerovém záznamu čerpací
stanice je zaznamenán příjezd muže s vozidlem a jak vystupuje
z vozidla z místa řidiče. Jelikož bylo důvodné podezření, že ze
strany zadrženého muže došlo ke spáchání trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí a řízení vozidla pod vlivem návykové
látky, byla celá zjištěná událost předána k dalšímu šetření PČR.
Dne 24. 4. 2015 při kontrolní činnosti u jedné z rychlostních
dokončení na straně 8
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Městské kulturní středisko Klatovy
zve širokou veřejnost na tyto akce:
8. – 13. června MY A PŘÍRODA
16. ročník výtvarné, fotografické a pěvecké soutěže dětí a mládeže.
Pořádají OMS ČMMJ v Klatovech, ZO ČSV v Klatovech a MěKS
Klatovy. Výstava v galerii Atrium kulturního domu otevřena od 9 do
16 hodin.
13. 6. 2015 MY A PŘÍRODA
Pěvecká soutěž dětí a mládeže od 9.00 hod., vyhodnocení výtvarné
a fotografické soutěže. Pořádá ČMMJ Klatovy, ZO ČSV Klatovy
a MěKS Klatovy. KD Klatovy.
13. 6. 2015 Klatovské farmářské trhy - od 08.00 do 12.00 hodin na
náměstí Míru.
19. – 21. 6. 2015 KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI 2015
Přehlídka divadelních spolků a společností. Letní kino Klatovy
a klatovská Hůrka.
19. 6. 2015 letní kino Klatovy:
18.00 – „Hotel mezi dvěma světy“ – och. spol. „Za Oponou“ Klatovy
20.00 – „Mistr Jan a bratr Jan“ – „Šermdivadlo Clatonia“
20.30 – „Pověsti z Pošumaví“ – och. spolek „Rynek“ Újezd u Plánice
22.00 – „Ohnivá show“ – „Šermdivadlo Clatonia“
20. 6. 2015 klatovská Hůrka:
15.00 – „O Rusalce“ – Loutkoherecká skupina „Dolaňáček“ Dolany
16.00 – „Matěj a čarodějnice“ – Divadelní kroužek při ZŠ ve Švihově
17.00 – „Rozmarný duch“ – Dobřanský ochot. spolek „Rozmarýn“
19.00 – Hudební vystoupení – Karla Kesmana Klatovy
21. 6. 2015 letní kino Klatovy:
10.00 – „Perníková bába“ – pohádka – loutkový soubor „Brouček“
MěKS Klatovy

Regionální finále

11.00 – „Čert a Káča“ – pohádka – ochotnický
kroužek Lužany
12.30 – „Za scénou“ – spolek divadelních
ochotníků „Kolár“ Strašín
15.00 – „Výměna princezen“ – pohádka
– ochotnický spolek „Buřina“ Příchovice
16.30 – „Jo, není to jednoduché“ – Ochotnický divadelní spolek
„Chuchláci“ Bolešiny
10.00 – 16.00 – SKÁKACÍ HRAD pro děti ZDARMA!
24. června – 31. července Kde se pivo vaří, tam se dobře daří –
výstava občanského spolku Přátelé české historie v galerii Atrium
kulturního domu.
Součástí výstavy budou páteční komentované prohlídky od 13 do 14
hodin s kurátorem výstavy Ivanem Rubášem a prezentace
s ochutnávkou místních regionálních minipivovarů
(26. června, 3., 10., 11., 12., 17., 24. a 31. července). Otevřeno
od pondělí do pátku a 11. – 12. 7. od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hodin.
25. 6. 2015 Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2015 –
Večer slovanských skladatelů – Nao Higano/Zuzana Biščáková
Nao Higano je japonská sopranistka. Vystupuje jako sólistka
i s mnohými komorními tělesy u nás i v zahraničí. Zuzana Biščáková
je slovenská klavíristka a vyučuje na Státní konzervatoři v Bratislavě.
Sál klatovské radnice, od 19.00 hodin.
27. 6. 2015 „STRÝC OF KLATOVY“
Multižánrový hudební festival, který se odehraje v nově
zrekonstruovaném letním kině a na dalších čtyřech místech v centru
města (kino Šumava, Café Jednorožec, čajovna U naší milé Paní,
bistro Vlaštovka). Vystoupí mimo jiné: Fast Food Orchestra, Prague
Conspiracy, Vložte kočku, Kill the Dandies, Circus Problem, La
Yaman, Luno, Bonus a další. Vstupenky v předprodeji v MěKS,
Informačním centru na náměstí a v kině Šumava.
Program na www.stycofklatovy.cz.
29. 6. 2015 FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Partnerský symfonický orchestr ZUŠ J. Kličky Klatovy
a Landkreismusikschule Cham. Pořádá ZUŠ Klatovy a MěKS
Klatovy od 19.00 hod. v letním kině v Klatovech.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Akce v Městské knihovně Klatovy
– červen 2015
Ve středu 27. května 2015 proběhlo v Městské knihovně Klatovy
regionální finále Čtenářské soutěže. Porota, ve které zasedli
spisovatelka Petra Braunová, zástupkyně knihovny Romana
Kubíčková a Mgr. Karel Mráz, vybrala vítěze: v kategorii žáků
2. třídy – 1. místo: Ivana Smáhová (ZŠ Tolstého, Klatovy),
2. místo: Petra Nováčková (ZŠ Plánická, Klatovy), 3. místo:
Karolína Mašková (ZŠ Školní, Nýrsko); v kategorii žáků 3. třídy
– 1. místo: Agatha Lily Kopecká (ZŠ Železná Ruda), 2. místo:
Karolína Průchová (ZŠ Tolstého), 3. místo: Lucie Lindauerová
(ZŠ Komenského, Nýrsko).

VÝSTAVY:
Čítárna:
Štěrbáčková Lenka – Bižuterie, Milada Poláčková – Výšivka
„Richelieu“
Galerie knihovny:
Do 9. června práce dětí z Mateřské školy Máchova,
od 11. června vystavují děti z Domu dětí a mládeže Klatovy.
Všechny informace o akcích najdete průběžně na webu
www.knih-kt.cz a na sociálních sítích knihovny.
Městská knihovna Klatovy.
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Opravy komunikací v měsíci červnu 2015
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Rekonstrukce MK Luby, Za Tatranem – rekonstrukce místní komunikace v celé ulici formou tzv.
„obytné zóny“, odvodnění vozovky, prodloužení
veřejného osvětlení.
Termín provedení: od 2. 3. do 29. 5. 2015.
Práce se provádí po etapách za úplné uzavírky
provozu. V určitých fázích stavby bude omezen
příjezd k sousedním nemovitostem. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Objízdné trasy - situační plánek

Rekonstrukce MK p.č. 147/1 v Drslavicích –
výstavba nové vozovky „pod bytovkami“ z asfaltového betonu s odvodněním, veřejné osvětlení.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky slepé
komunikace. Přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Čínov – rekonstrukce MK – výstavba nové vozovky z asfaltového betonu s odvodněním, veřejné
osvětlení. Akce navazuje na realizovanou výstavbu
dešťové kanalizace.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem
bude zabezpečen.
Luby - V Němcích – rekonstrukce MK – výstavba
nové vozovky z asfaltového betonu s odvodněním,
veřejné osvětlení, parkoviště, zeleň. Akce navazuje
na realizovanou výstavbu dešťové kanalizace.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou po dvou úsecích za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce MK v obci Štěpánovice – výstavba
nových vozovek s odvodněním, veřejné osvětlení, zeleň komunikací „K
přečerpávací stanici“, „Ke hřbitovu“, „Směr Točník“.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky výše uvedených komunikací.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava inženýrských sítí a komunikací v Měchurově ulici – rekonstrukce plynovodního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce
kanalizačního řadu, oprava povrchu chodníků a vozovky v Měchurově ulici
v úseku mezi Plánickou a Kepkovou.
Z důvodu zajištění nezbytně nutné dopravní obsluhy bude stavba
rozdělena na tři úseky:
1. Úsek mezi Plánickou a Spojovací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 30. 3. – 3. 5. 2015 – od Spojovací
k Plánické,
rekonstrukce plynovodu: 1. 4. – 15. 5. 2015 – od Jiráskovy přes
parkoviště a dále Měchurovou,
povrchy komunikací: 11. 5. – 31. 5. 2015.
2. Úsek mezi Spojovací a Palackého včetně části Spojovací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 27. 4. – 22. 5. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 18. 5. – 12. 6. 2015,
povrchy komunikací: 15. 6. – 5.7. 2015.
3. Úsek mezi Palackého a Kepkovou:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 25. 5. – 30. 6. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 12. 6. – 5. 7. 2015,
povrchy komunikací: 13. 7. – 31. 7. 2015.
V rámci této akce ještě provedou RWE rekonstrukci plynovodu v chodníku
v Korálkově ulici včetně celoplošné opravy povrchu chodníků ve směru
k Nuderově ul. vpravo.
Práce se provádí po úsecích za úplné uzavírky provozu. V určitých

fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem a parkovištím. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava okružní křižovatky u OC TESCO Domažlická – investor akce
Ředitelství silnic a dálnic ČR Plzeň. Jedná se o opravu středového prstence ze žulové dlažby a části asfaltového povrchu podél tohoto prstence.
Termín provedení: během jednoho týdne v měsíci květnu nebo červnu,
následovat bude technologická přestávka pro vytvrzení betonu po dobu 3 až
4 týdny za stejného omezení provozu.
Práce se provedou za částečné uzavírky. Osobní vozidla projedou
staveništěm, pro nákladní dopravu nad 12 tun bude průjezd uzavřen.
Objízdná trasa bude vyznačena na komunikacích – viz přiložená
situace. Tato úprava se může dotknout i autobusové dopravy, jak
linkové, tak MHD. Prosíme cestující, aby sledovali informace na
označníku o případném zrušení obslužnosti zastávky u Škodovky.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na
komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Rekonstrukce místní
komunikace Luby, Za Tatranem
byla dokončena
Na konci měsíce května byla dokončena akce s názvem Luby-Za
Tatranem-rekonstrukce MK. Obyvatelé zástavby v celé ulici
Za Tatranem se dočkali stavebně upraveného nového povrchu
této komunikace, která je provedena formou „obytné zóny“ Úhlava, o. p. s. přijímá přihlášky do Univerzity třetího věku
s asfaltovým povrchem v celkové délce 343 m. Součástí díla je pro akademický rok 2015/2016 v následujících programech:
též odvodnění, objekt zeleně a prodloužení veřejného osvětlení.
Byly vyřešeny vjezdy na sousední nemovitosti a vzhledem Předměty, obory
Výše zápisného
k malé šířce komunikace došlo ke zřízení dvou výhyben na Poznání minulosti - Klatovy
600,- Kč / akademický rok
místech k tomu vhodných. Stavební náklady celé akce činily
Vrchol české středověké literatury 600,- Kč / akademický rok
2,9 mil. Kč včetně DPH.
600,- Kč / akademický rok
Na stavbu má město Klatovy přislíbenu dotaci z programu Práce s PC – začátečník
600,- Kč / akademický rok
ROP Jihozápad, oblast podpory Rozvoj místních komunikací do Práce s PC – středně pokročilý
výše 85 % uznatelných nákladů. Zbývající prostředky budou
uhrazeny z rozpočtu města.
Přihlášky můžete podávat
Před touto akcí byla v loňském roce provedena stavba
dne 26. června 2015 v době od 10.00 do 12.00 hod.
protipovodňového opatření k zachycení přívalových dešťových
vod z přilehlých pozemků. Zároveň byl zrekonstruován v budově bývalého dominikánského kláštera (dnes Regionální
centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání),
kanalizační, vodovodní a plynovodní řad včetně přípojek.
Nově vybudovaná komunikace s povrchem z asfaltového Plánická 174, Klatovy, 1. patro.
betonu jistě vylepšila dopravní možnosti v této části Lub,
Podmínky zápisu
zejména občanům zde bydlícím.
Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacity učeben a pro zařazení
František Kocfelda
do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu. Zápis se
provádí na jméno a je tudíž nepřenositelný na jinou osobu.
vedoucí HO MěÚ Klatovy
Zápisné na celý akademický rok se vybírá při zápisu.

Zápis do Univerzity třetího věku

Další informace: Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček,
tel. 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Nevíte si rady? Zajděte do Poradny
nyní také v Klatovech.

Tiskové sdělení Diakonie Západ, Poradna pro občany
v nesnázích Klatovy
Vážení čtenáři,
v minulém čísle tohoto periodika byl zveřejněn článek o nově otevřené
Proradně pro občany v nesnázích v Klatovech. V tiskových podkladech
jsme bohužel uvedli chybné telefonní spojení, a proto bylo otištěno
neplatné číslo. Tímto se tedy omlouváme všem, kteří nás marně zkoušeli
kontaktovat.
Platné číslo na Poradnu pro občany v nesnázích Klatovy
je +420 734 393 161.
Kontaktovat nás lze i e-mailem na poradna.klatovy@diakonie.cz nebo
nás můžete navštívit každou středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
na adrese Vídeňská 181.
Děkujeme za pochopení!
Poradna pro občany v nesnázích Klatovy

Komunikace v Lubech, Za Tatranem

Poradna pro občany v nesnázích Klatovy
adresa:
ulice Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
telefon:
+420 734 393 161
poradna.klatovy@diakonie.cz
e-mail:
http://www.diakoniezapad.cz
web:
Otevírací doba:
Středa:
09.00 – 12.00
13.00 - 16.00
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Anketa o nejlepší provozovnu
roku 2015 v Klatovech
Vážení čtenáři, v letošním roce již po páté 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.
Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města,
vyhlášení vítězové budou přijati vedením města na klatovské
radnici v lednu 2016.
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.
Uzávěrka ankety bude 23. 12. 2015.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

dokončení ze strany 4
zkoušek Rallye Šumava byla hlídka strážníků požádána o pomoc
k divákovi, který zde zkolaboval. Strážníci na místě zajistili
základní životní funkce, uložili muže do stabilizované polohy
a podle potřeby usměrňovali provoz pro příjezd RZS. Následně
byl muž předán péči lékaře a odvezen RZS do nemocnice.
Dne 1. 5. 2015 byla hlídka strážníku MP vyslána do obchodu
ESO Market Bouchalka v ulici Pod Koníčky, kde došlo ke krádeži
odložených nákupních tašek s osobními věcmi. Zaměstnankyně
obchodu hlídce sdělila, že došlo ke krádeži tašek, které si
poškozený odložil před kasami. Celou událost zaznamenaly
bezpečnostní kamery. Ze záznamu bylo patrné, že věci odcizil
muž, který v obchodě byl se ženou a dvěma dětmi. Pracovnice
obchodu hlídce sdělila, že podezřelé osoby pravděpodobně bydlí
v azylovém domě v ulici Koldinova. Pracovnice azylového domu
podle udaného popisu přivolala podezřelé osoby, které strážníci
okamžitě poznali podle kamerového záznamu. Po ztotožnění
podezřelých byl muž vyzván k vydání odcizených věcí, což
zpočátku odmítal. Po důrazném vyzvání a upozornění na existenci
kamerového záznamu, odcizené věci skutečně vydal. Věci
strážníci vrátili poškozenému a přestupek byl postoupen k dalšímu
šetření příslušnému správnímu orgánu MěÚ Klatovy
Dne 3. 5. 2015 byli strážníci MP požádáni PČR o pomoc při
odchytu srny na zahradě jednoho z domů v ulici Národních
mučedníků. Na pomoc byl přizván veterinář, který se marně
pokoušel zvíře uspat. Srna byla odchycena pomocí odchytové sítě
a následně veterinářem uspána. Vzhledem k četným zraněním,
které mělo zvíře po těle, i přes pomoc veterináře zanedlouho
pošlo.
František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2015 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2015 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

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

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

Podpis

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

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

Hrátky s doplatky na bydlení

Sdílené daně a investice
strana 2

ubytovací zařízení lidmi,
kteří k danému městu
nemají absolutně žádný
vztah a svým chováním mu
nepřináší nic pozitivního.

Letní měsíce využijte
i k návštěvě
kulturních akcí
strana 3

Nepřekvapilo mne, že na
základě svých předchozích
zkušeností, některé obce
začaly mluvit o plošných
nesouhlasech. Vedlo k tomu
dlouhodobé
přehlížení
jejich názoru na rozdávání
doplatku na bydlení bez
následné kontroly toho, za
co stát ubytovatelům platí.
Vážení Klatované,
počátkem května svitla
obcím a starostům v jejich
čele naděje, že konečně
budou moci ovlivnit „ubytovací byznys“ na svém
území. Do novely zákona
totiž byla, krom jiných
(např. provozní řád schválený krajskou hygienickou
stanicí), vložena i podmínka, že úřady práce budou
moci vyplácet doplatek na
bydlení pouze se souhlasem
obce. Změna to byla zcela
zásadní. Dala prostor
k tomu, aby si samosprávy
mohly samy určit, za
jakých podmínek tento
souhlas udělí. Dostaly tím
šanci zasáhnout ve chvíli,
kdy provozovatelé, využívající jistého přijmu ze
státních dávek, naplní

Do velkých potíží by
však spolu s lidmi problémovými spadli i ti, kteří
jsou v nouzi dočasné
a potřebují třeba jen časově
omezenou pomoc. Pro
tento případ by si samosprávy musely nastavit
jasná pravidla, za kterých
by souhlas poskytnutí
doplatku na bydlení udělily.
Za zcela samozřejmé
považuji, aby žadatelé
o doplatky nebyli dlužníky
města,
nebyli
řešeni
v přestupkových řízeních,
měli na území města
dlouhodobý trvalý pobyt
a pracovní poměr pro ně
nebyl věcí neznámou.
Ještě předtím, než si
v souladu se zákonem
města obdobná kritéria
stačila nastavit a začít je
uplatňovat, přispěchalo

ministerstvo vnitra s tím, že
stanovisko obce nebude
považovat za závazné, ale
pouze doporučující. Je to
krok mimořádně špatný.
Z nedávné minulosti znám
obdobný. Přes nesouhlasy
obcí povolovalo ministerstvo financí výherní loterijní terminály jako na
běžícím pásu. Řešení následných problémů, jedno
zda s hernami či ubytovnami, ale posléze zůstává
jen a pouze na obcích. Bez
toho, aby byl brán jejich
názor v potaz, jsou téměř
bezzubé.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Z protokolu událostí
Městské policie Klatovy
strana 4
Městské kulturní středisko
a Městská knihovna
informují
strana 5

Komunikace v červenci
+ dopravní omezení
o Klatovské pouti
strana 6
Fond rozvoje bydlení
XLVI. kolo žádostí
strana 7
Klatovská pouť 2015
program akcí
strana 8

Rozšíření úředních hodin
pro výměnu občanských průkazů
V souvislosti se zvýšeným zájmem občanů o vydání občanského
průkazu, který je způsoben končícím desetiletým obdobím od
poslední hromadné výměny tohoto dokladu, rozšiřujeme úřední
hodiny pro výměnu dokladů (nejen občanských průkazů, ale
i cestovních dokladů) o úterý a čtvrtek, vždy od 8 do 12 hod.
Doklady si lze tedy vyřídit v těchto dnech a hodinách:
•
pondělí
8-17
•
úterý
8-12
•
středa
8-17
•
čtvrtek
8-12
•
pátek
8-14,30
Zároveň doporučujeme využít ON-LINE systém rezervace
(http://rezervace.mukt.cz) pro komfortnější a rychlejší odbavení
při vyřizování žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady.
Termín lze zamluvit až na 3 měsíce dopředu ve vybraném dni
a hodině.
Ing. Milan Jarošík
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Sdílené daně a investice
Vážení čtenáři.
V dubnovém Zpravodaji jsem
zmínil nepříznivý vývoj tzv.
sdílených daní, které patří
k základním zdrojům příjmů
města. Dokumentoval jsem jej
daty ke konci března a slíbil
jsem Vám, že budeme situaci
pozorně sledovat a že o ní
budu i informovat. Dovolte mi
proto stručnou aktualizaci
stavu ke konci června:

Hodnoty grafu jsou záporné, znamená to, že letos stále
inkasujeme méně než v roce minulém. Patrné je však i to, že se
situace koncem června zlepšuje.
Hovoříme-li o zdrojích rozpočtu města, neměli bychom
zapomínat i na stranu výdajovou. Proto mi dovolte
připomenout, že v těchto dnech jsou dokončovány tři zajímavé
a významné investiční akce financované městem Klatovy –
revitalizace Hostašových sadů, sanace Mercandinových sadů
a poldr na Mochtínském potoce. O každé z nich jsme již – nejen
na stránkách Zpravodaje – opakovaně informovali
a v souvislosti s tím, jak budou postupně slavnostně
zpřístupněny veřejnosti, jistě ještě informovat budeme (např.
Hostašovy sady budou slavnostně otevřeny v úterý 7. 7.).
Dovolte mi, abych nyní jen stručně připomněl:

a) Na naše účty dorazilo celkem 99 266 tis. Kč tzv. sdílených
daní. Oproti roku minulému, kdy jsme ke stejnému období
měli na účtech částku 102 724 tis. Kč, je to pokles o 3 458
tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v březnu nám meziročně
„chybělo“ 8,6 mil. Kč, je situace nyní lepší.
b) Přesto se domníváme, že je nutné vývoj sdílených daní
i nadále bedlivě sledovat, protože stále nám meziročně
cosi chybí. Není však nutné činit nějaká úsporná opatření.
Důvody jsou stejné, zmínil jsem je již minule – máme
určité rezervy a věříme, že se přeci jen vývoj sdílených
daní nakonec dostane na tu úroveň, která byla
predikována ministerstvem financí před koncem
minulého roku.
Pro větší přehled doplňuji dva drobné grafy:
1) Přijaté sdílené daně (nápočtové stavy ke konci měsíců):

a) Obnova Hostašových sadů je spojena s výdaji ve výši
6 mil. Kč, dotace, kterou město získalo, kryje část
nákladů – cca 600 tis. Kč.
b) Výdaje na obnovu zeleně v Mercandinových sadech
dosahují částky 10,8 mil. Kč, revitalizace rybníka pak
7,6 mil. Kč. Na obě investiční akce město získalo dotace
z evropských fondů, a to v celkové výši 12,4 mil. Kč.
c) Výdaje na poldr na Mochtínském potoce dosahují částky
7 mil. Kč, zde očekáváme dotaci ve výši 6 mil. Kč.
Všechny tři akce budou kolaudovány v červenci 2015. Jak je
již z částek patrné, jsou významným příspěvkem k obnově
příjemné tváře města. Vžyť i poldr na kraji Lub v blízkosti
Spáleného lesa je svým způsobem hezkým krajinným prvkem.
Je však i snahou města pomoci zmírnit nebezpečí hrozící
z Mochtínského potoka ve chvílích, kdy udeří přívalové deště.
Přál bych si, abychom poldr nemuseli hned tak zkoušet a aby
byl jen pojistkou, která má zpomalit nástup přívalové povodně.
„Vyzkouší-li“ nás však příroda, doufám, že poldr v té zkoušce
uspěje a pomůže všem těm, které voda ohrožuje – eliminovat
příval či jej alespoň zbrzdit. Pak nebude práce projektantů ani
stavitelů marná a výdaje spojené s vybudováním poldru se
ukáží být oprávněnými.
Přeji Vám krásné léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

2) Meziroční rozdíl (2015 mínus 2014) přijatých sdílených
daní (nápočty ke konci měsíců):

Obnovené Hostašovy sady
foto: Rudolf Lang
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Letní měsíce využijte i k návštěvě kulturních akcí
Výstava v pavilonu skla
Během prázdnin (do 23. 9.)
můžete navštívit novou výstavu s názvem „Letní hosté ze
severu“ v Pavilonu skla. Její
součástí je i skleněný objekt
na zahradě před pavilonem,
vytvořený v sobotu 27. 6. studenty a učiteli Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Kamenickém Šenově pod
vedením jejího ředitele Pavla
Kopřivy. Při jeho sestavování
našli autoři inspiraci ve
vystaveném šumavském sklu
značky Lötz z Klášterského
Mlýna. Někteří z Vás se přišli na kreativní sestavování
kolektivního díla do zahrady podívat. Dopředu nebylo zřejmé,
jaký tvar dílo nakonec dostane. Práce žáků školy si nyní můžete
prohlédnout se stálou expozicí i uvnitř Pavilonu skla. Zde stojí
malované vázy a doména školy - svítidla. Výstava skleněných
objektů v pavilonu je doplněna výstavou fotografií dalších
návrhů studentů v chodbě jezuitské koleje.
O klatovské pouti, ve dnech 11. 7. a 12. 7. od 10 do 17
hodin. se mohou návštěvníci pavilonu seznámit s postupem
výroby tradičních šumavských pateříků, které se používaly na
výrobu růženců. Techniku výroby předvede sklářka Hedvika
Zahálková z Kašperských Hor, která je nositelkou certifikátu
Šumavský originální produkt.
Od 25. září se pak můžete těšit v Pavilonu skla na další
zajímavou výstavu. Tentokrát půjde o unikátní instalaci
skleněných šatů slavné módní návrhářky Blanky Matragi. Více
se dozvíte na http://www.pask-klatovy.cz.

Pavilon skla - kolektivní dílo studentů

foto: Karel Nováček

Klatovská pouť
V předchozím čísle městského zpravodaje jsem připomínal
330. výročí klatovských poutí. Rád bych Vás na letošní pouť
spojenou s už 22. ročníkem Mezinárodního folklorního
festivalu pozval. Domnívám se, že program je tradičně pestrý

a že si dokážou všichni něco vybrat. Kompletní program této
tradiční akce pro dny od 10. do 12. července najdete v tomto
čísle zpravodaje. Ještě připojím informaci zejména pro
příznivce „Klatovské pouťové heligonky“. Toto tradiční setkání
heligonkářů a kapel se nebude konat jako v předchozích letech
u kulturního domu, ale nově v areálu letního kina.
Hudební pátky v renesančním dvorku
Přes prázdniny můžete mimo jiné navštívit další sezónu
hudebních pátků na renesančním dvorku v domě čp. 66 (sídlí
zde část městského úřadu) na náměstí. Dvorek s renesančními
arkádami uprostřed rozlehlé budovy, která vznikla na místě tří
původních gotických domů, vybudoval na sklonku 16. století
bohatý klatovský měšťan Jan Koška z Libušína. Upravený
dvorek má v letních měsících příjemnou atmosféru a hudba,
která zde bude znít, Vás věřím osloví. Jako první se zde
představí v podvečer 17. července mužský vokální kvintet
Hlasoplet. Následovat budou každý pátek další zajímavé
koncerty. Mimo jiné se zde představí i Chantal Poullain či
Štěpán Rak. Podrobnosti najdete na stránkách Městského
kulturního střediska (http://www.mksklatovy.cz).
Přeji Vám příjemné léto.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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Z protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 7. 5. byli strážníci MP požádáni PČR o prověření oznámení
o podnapilém muži, který obtěžuje osoby u OD Lidl. V OD byl zadržen
hlídce známý muž, který odcizil láhev rumu. Strážníci vyřešili přestupek
blokovou pokutou na místě nezaplacenou ve výši 1000,- Kč. Během
hodiny byl tento muž zadržen v OD Tesco, opět odcizil láhev rumu.
Dechová zkouška u muže prokázala 2,15 promile alkoholu. Odcizené
zboží vráceno do prodeje a muž byl hlídkou převezen do místa bydliště
a předán rodině. Za tři dny se tento muž dostavil na služebnu MP, kde se
za svoje chování strážníkům omluvil a zaplatil blokovou pokutu.
Dne 10. 5. přijala hlídka MP oznámení o skupině osob bez přístřeší,
kteří se zdržují okolo pískoviště v sídlišti U Pošty a jeden z nich leží na
zemi. Strážníci zde nalezli skupinu jim známých osob. Jeden z nich
pravděpodobně prodělal epileptický záchvat. I když tvrdil strážníkům, že
je v pořádku, byla přivolána RZS, která jej odvezla do nemocnice
k vyšetření.
Dne 13. 5. v 23.00 hod. prováděla hlídka MP ve spolupráci s hlídkou
PČR kontrolu nevyužívaných volně přístupných objektů v Nádražní
ulici, kde se zdržují osoby bez přístřeší. Na místě byly zjištěny tři
hlídkám známé osoby, které byly vykázány a přestupky vyřešeny formou
blokové pokuty.
Dne 14. 5. prováděla hlídka MP kontrolní činnost v parčíku na
Tylovo nábřeží zaměřenou na skupinu osob bez přístřeší. Strážníci zde
přistihli jim známou ženu, která byla podnapilá, znečišťovala veřejné
prostranství, vzbuzovala veřejné pohoršení a vulgárně pokřikovala na
kolemjdoucí. Hlídka ženu domluvou zklidnila a její jednání předala
k řešení příslušnému správnímu orgánu MěÚ.
Dne 19. 5. byla hlídka strážníků vyslána do ulice Suvorovova, kde
docházelo k vzájemnému napadání několika osob. Hlídka zde nalezla
šest osob, dvě z nich se fyzicky napadly ve sporu o zednické náčiní, které
jeden z nich nechtěl z nějakého důvodu vrátit. I když byly obě osoby
zraněné, odmítly přivolat lékaře, že si jej vyhledají samy. Po podání
vysvětlení a ztotožnění přítomných osob bylo zednické náčiní vráceno.
Protože zde bylo podezření ze spáchání přestupku, bylo jejich jednání
předáno k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu MěÚ.
Dne 22. 5. přijala služebna MP oznámení malého chlapce (8 let), že
tatínek nadává mamince a čekají na hlídku před domem nedaleko hotelu
Beránek. Hlídka MP na místě nalezla oznamovatele se svojí matkou
a otcem. Po kontrole totožnosti a podání vysvětlení strážníci zjistili, že
se jedná o verbální spor ženy se svým druhem, který si výše uvedení
nakonec urovnali sami. Hlídka věc vyřešila domluvou.
Dne 25. 5. přijala hlídka MP oznámení o muži, který leží před
vchodem do domu pro seniory v Podhůrčí. Strážníci zde nalezli jí
známého muže, který má vážně poraněnou nohu a utekl z LDN
v Horažďovicích, protože potřeboval k soudu. Hlídka přivolala RZS,
která muže převezla do nemocnice.
Dne 25. 5. při kontrolní činnosti zjistila hlídka MP jí známého muže,
který vedl psa bojového plemene bez náhubku. Hlídka muže i přes jeho
pokus uniknout zadržela. Protože se jedná o opakovaný přestupek, byla
pořízena fotodokumentace přestupku a věc byla předána k řešení
příslušnému správnímu orgánu MěÚ. Muži hrozí zákaz pobytu
v Klatovech.
Ve dnech 29. 5. a 30. 5. se hlídky MP podílely na zabezpečení
veřejného pořádku a řízení dopravy při sportovních a společenských
akcích (Rallye Wiesbaden, ZUŠKAFEST, Král Šumavy, Avon pochod).
Dne 30.5.2015 strážník MP během usměrňování dopravy poskytl první
pomoc spojenou s masáží srdce muži z Rakouska (1942), který nedaleko
od něj zkolaboval. Muž byl převezen RZS do nemocnice.
Dne 6. 6. oznámil na služebnu MP zaměstnanec nemocnice
v Klatovech, kde u vchodu je prý opilý muž a nechce odejít. Hlídka MP
zde zjistila muže z Velkých Hydčic. Nebyl opilý, ale měl zdravotní
potíže. Strážníci jej předali na interní ambulanci, kde si jej převzali
k hospitalizaci.
Dne 9. 6. večer požádala PČR o prověření oznámení muže, který
vyžaduje příjezd RZS. Ta odmítla pro podezření, že jedná asi o zneužití
záchranné služby. Hlídka MP na místě zjistila, že jde o muže bez
přístřeší, který popíjel u své známé osoby v bytě domu v ulici Plzeňská.
Protože později uživatel bytu chtěl, aby tento jeho známý již odešel,
a toho bolely nohy, zavolal na tísňovou linku, aby jeho známého odvezli.

Strážníci oba přítomné důrazně poučili o možnosti
postihu za zneužívání linky tísňového volání.
Informace předána PČR.
Dne 13. 6. požádala PČR o prověření oznámení, kde má nějaký muž
ze Slovenska obtěžovat v ulici Plánická tam bydlícího občana. Hlídka
MP na místě kontaktovala oznamovatele a muže, který obtěžoval jeho
rodinu. Jednalo se o zamilovaného muže z Prešova, který se dožadoval
setkání s dcerou družky oznamovatele, kterému i vyhrožoval. Prý měl
dříve s dívkou známost a stále ji miluje. Dívka odmítla se jakkoliv
s mužem setkat. Ten byl hlídkou MP z místa důrazně vykázán a odjel od
domu.
František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem Miroslavem Šafaříkem
vyhlašuje výběrové řízení

na místa úředníků
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Klatovech,
výkon agendy sociálně právní ochrany dětí.
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 práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost,
charitní a sociální činnost,
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
• praxe v oboru vítána,
• zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti,
• odolnost vůči stresovým situacím,
• předpoklady pro týmovou práci,
• komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,
• flexibilita a zodpovědnost,
• iniciativa a samostatnost při řešení úkolů,
• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 31. 7. 2015 na adresu:
Městský úřad Klatovy, k rukám tajemníka M. Šafaříka
nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 5

ČERVENEC 2015

Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:
11. – 12. 7. 2015 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
Tradiční setkání heligonkářů a kapel tentokrát v letním kině.
V programu vystoupí:
Sobota 11. 7. 2015 10.00–22.00 hod.
10.00 Kladenská heligonka; 11.20 J. Špedlová a M. Špedl; 11.55
Heligonka A. Rusňáka; 12.35–13.20 PŘESTÁVKA; 13.30 Kladenská
heligonka; 15.00 Heligonka A. Rusňáka; 16.00 Plzeňská heligonka;
17.20 Klatovská heligonka; 18.40 Horažďovická heligonka;
19.20 Plzeňská heligonka; 20.45 Obšuka.
Neděle 12. 7. 2015 10.00–16.00 hod.
10.00 Mrákovští heligonkáři; 11.10 P. Kodada a J. Kopečný;
11.40-12.00 PŘESTÁVKA; 12.00 Toulavá kapela J. Janouška;
13.10 P. Kodada a J. Kopečný; 13.50 Toulavá kapela J. Janouška;
15.00 Čupr báby.
Občerstvení zajištěno.
17., 24., 31. 7. HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
17. 7. HLASOPLET - mužský vokální kvintet.
24. 7. ZRCADLA – dudy ve folkrocku - hud. folkrocková formace.
31. 7. BUBENICKÁ SHOW - bicí soubor je složen ze žáků ZUŠ
a studentů Konzervatoře České Budějovice.
Koncerty od 18.00 hodin v renesančním dvorku domu č. 66 ve
Vídeňské ulici.
18. 7. 2015 50 LET BIGBÍTU TENTOKRÁT V KLATOVECH
Vystoupí UFO, SNIKERS, NEW KISS, LORD. Host: KABÁT
REVIVAL PLZEŇ.
Camp lázně Klatovy, 18.00 hod. Občerstvení zajištěno.
25. 7. 2015 FARMÁŘSKÝ TRH V KLATOVECH - Prodej
farmářských výrobků a výpěstků od 8.00 do 12.00 hod., náměstí Míru
Klatovy. Součástí trhu bude vystoupení kapely „Bráchové“.

8., 15., 22. a 29. 7. 2015 KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
Vystoupení kapel ve středu od 18.00 do 20.00 hodin.
Náměstí Míru Klatovy. Pořádá MěKS Klatovy.
8. 7. WEGET ROCK
15. 7. STRIP DOLLS
22. 7. PILOUNI
29. 7. CHAI
VÝSTAVA:
Do 31. července „KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ“
– výstava občanského spolku Přátelé české historie v galerii Atrium
kulturního domu. Součástí výstavy budou páteční komentované
prohlídky od 13 do 14 hodin s kurátorem výstavy Ivanem Rubášem
a prezentace s ochutnávkou regionálních minipivovarů (3., 10., 11.,
12., 17., 24. a 31. července). Otevřeno od pondělí do pátku
a 11.–12. 7. od 9 do 12.30 a od 13 do 17 hod.
TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR:
Termín: 3.–7. 8. 2015 od 8.00 – 16.00, KD Klatovy - víceúčelový sál.
Určeno pro děti od 5–14 let, cena 1600 Kč. V ceně: výuka různých
žánrů tance (art dance, show dance, disco dance, baletní průprava,
kontaktní improvizační tanec,…) 5x oběd + pitný režim, táborové
tričko, tvořivé kurzy s Hankou a Natálkou, prohlídka pavilonu skla,
katakomb, výlet a stopovaná s opékáním buřtů, výstava všech
dětských výtvorů a závěrečná diskotéka. Přihlášky zašlete do 17. 7. na
email: tomankova@mksklatovy.cz, tel.: 376 370 919, 602 121 608.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Městská knihovna Klatovy zve Prázdninová výpůjční doba
v létě na výstavy
Městské
knihovny Klatovy
od 1. 7. do 31. 8. 2015
V prostorách Městské knihovny Klatovy se přes léto konají
hned tři výstavy. Tu největší s názvem Díla starých mistrů
pořádá MěK ve spolupráci s Domovem dětí a mládeže Klatovy
– svá díla vystavují v galerii knihovny děti z výtvarněkeramických kroužků DDM. Druhou výstavu s názvem
Papírové hrátky aneb využití starých knížek můžete
zhlédnout v čítárně, své výtvory nám zapůjčila paní Mgr.
Ivana Sieberová. Třetí je výstavka v oddělení pro děti a
mládež, kam si můžete přijít přečíst Pověsti z našeho kraje,
které sebrali žáci 6. tříd ZŠ Masarykova jako reakci na své
setkání se spisovatelem Ondřejem Fibichem, autorem knih
např. Šumavské pohádky a říkadla, Slovníček šumavských
strašidel aj. Všechny tři výstavy trvají až do 31. 8. 2015 a jsou
přístupné v době provozu knihovny.

Provozy pro dospělé čtenáře (půjčovna, čítárna, studovna)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9–12
9–12
–
9–12
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16
13–16

Oddělení pro děti a mládež - Balbínova 59
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

9–12
9–12
zavřeno
9–12
9–12

13–17
–

otevřeno

15–18 hod.

–
–

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?

Pobočka Luby
středa

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.

Pobočka oddělení pro děti a mládež Tolstého 765
Během rekonstrukce od 24. 6. do 31. 8. je pobočka uzavřená.
Antikvariát
Antikvariát je v červenci uzavřen.
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Opravy komunikací v měsíci červenci 2015
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Rekonstrukce MK p.č. 147/1 v Drslavicích – výstavba nové vozovky „pod
bytovkami“ z asfaltového betonu s odvodněním, veřejné osvětlení.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky slepé komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Čínov – rekonstrukce MK – výstavba nové vozovky z asfaltového betonu
s odvodněním, veřejné osvětlení. Akce navazuje na realizovanou výstavbu
dešťové kanalizace.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Luby - V Němcích – rekonstrukce MK – výstavba nové vozovky
z asfaltového betonu s odvodněním, veřejné osvětlení, parkoviště, zeleň.
Akce navazuje na realizovanou výstavbu dešťové kanalizace.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou po dvou úsecích za úplné uzavírky komunikace.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce MK v obci Štěpánovice – výstavba nových vozovek
s odvodněním, veřejné osvětlení, zeleň komunikací „K přečerpávací
stanici“, „Ke hřbitovu“, „Směr Točník“.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky výše uvedených komunikací.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava inženýrských sítí a komunikací v Měchurově ulici – rekonstrukce plynovodního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce
kanalizačního řadu, oprava povrchu chodníků a vozovky v Měchurově ulici
v úseku mezi Plánickou a Kepkovou.
Z důvodu zajištění nezbytně nutné dopravní obsluhy bude stavba
rozdělena na tři úseky:
1. Úsek mezi Plánickou a Spojovací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 30. 3. – 3. 5. 2015 – od Spojovací
k Plánické,
rekonstrukce plynovodu: 1. 4. – 15. 5. 2015 – od Jiráskovy přes
parkoviště a dále Měchurovou,
povrchy komunikací: 11. 5. – 5. 7. 2015.
2. Úsek mezi Spojovací a Palackého včetně části Spojovací:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 27. 4. – 22. 5. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 18. 5. – 12. 6. 2015,
povrchy komunikací: 15. 6. – 5.7. 2015.
3. Úsek mezi Palackého a Kepkovou:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 25. 5. – 30. 6. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 12. 6. – 5. 7. 2015,
povrchy komunikací: 13. 7. – 31. 7. 2015.
V rámci této akce ještě provedou RWE rekonstrukci plynovodu v chodníku
v Korálkově ulici včetně celoplošné opravy povrchu chodníků ve směru
k Nuderově ul. vpravo.
Práce se provádí po úsecích za úplné uzavírky provozu. V určitých
fázích stavby bude omezen příjezd k sousedním nemovitostem a parkovištím. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava inženýrských sítí a komunikací v části Akátové ulice –
rekonstrukce kanalizačního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu včetně
přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, oprava povrchu
chodníků a vozovky v úseku mezi Studentskou ulicí a propojovací
komunikací k Jabloňové ulici.
Termíny provedení:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 13. 7. – 14. 8.2015,
rekonstrukce plynovodu: 20. 7. – 14. 8. 2015,
oprava povrchu komunikací: 17. 8. – 11. 9. 2015.
Oprava chodníků u domů Plzeňská 642 a 643/II a vedle „Bouchalky“ –
oprava chodníků v sídlišti a přístupových chodníků k domům.
Termín provedení: 13. 7. – 7. 8. 2015. Práce se provedou postupně za
uzavření dotčených chodníků po etapách.

Oprava schodiště mezi Masarykovou a Plzeňskou ulicí – úprava povrchu
schodiště, z jedné poloviny bezbariérová.
Termín provedení: 13. 7. – 14. 8. 2015.
Práce se provedou za úplného uzavření schodiště.
Oprava povrchu chodníku v části Podhůrecké ulice – jedná se o opravu
povrchu chodníku v úseku od Máchovy ulice po vchod do mateřské školy
„Sluníčko“ v Podhůrecké ulici.
Termín provedení: 13. 7. – 31. 7. 2015.
Práce se provedou za úplného uzavření chodníku.
Oprava povrchu chodníku v části Nuderovy ulice – jedná se o opravu
povrchu chodníku v úseku od Spojovací ulice vpravo směrem ke garážím.
Termín provedení: 13. 7. – 7. 8. 2015.
Práce se provedou za úplného uzavření chodníku.
Oprava povrchu silnice I/27 části Tyršovy a Plzeňské ulice v Klatovech –
investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Plzeň. Jedná se
o odfrézování starého povrchu vozovky a následně „přebalení“ novým
asfaltovým povrchem.
Termín provedení: v termínu po 13. 7. zhruba jeden měsíc.
Práce se budou provádět za částečné uzavírky po polovinách vozovky.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na
komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí p. František
Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo Bc. Luboš
Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Klatovsk á pouť v roce 2015
– dopra vní omezení
Pořádání tradiční klatovské pouti se opětovně dotkne i místní
silniční dopravy.
Od pátku 10. 7. 2015-00.00 hodin bude uzavřena objízdná
komunikace, včetně parkovacích ploch na náměstí Míru. Vozidla mohou
projíždět náměstím pouze mezi ulicemi Pražská, Vídeňská.
Od soboty 11. 7. – 00.00 hodin do neděle 12. 7. cca do 24.00 hodin
bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od náměstí
k Jiráskově ulici a od Jiráskovy ulice až po Nuderovu ulici. Všechny
ulice přilehlé k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice k hotelu Rozvoj,
budou slepé. Objízdná trasa ve směru na Plánici bude vedena ulicemi:
Jiráskova-Komenského-Hostašova-Studentská-Suvorovova-Plánická.
Po dobu uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové dopravy od
soboty 6.00 hodin do neděle 24.00 hodin. Linka č. 4 Městské hromadné
dopravy povede ve směru od ulice Jiráskova ulicemi Komenského,
Hostašova, Studentská, Suvorovova, okružní křižovatka na Plánické,
Studentská, Národních Mučedníků dále směr Luby a zpět. Linka č. 1
zůstává na trase Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňská do Lub a zpět.
U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické ulice
přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky MHD.
Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, zvláště
ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak uzavírkami
silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí, o trpělivost
a shovívavost.
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 18. 6. 2015 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných zápůjček
XLVI. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
splatnosti zápůjčky
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.
hranice
Zápůjčky 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.
Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku 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
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku 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.
V zájmu zatraktivnění tohoto druhu zápůjček, byla
zastupitelstvem města dne 10. 2. 2015 schválena upravená
směrnice, ve které došlo ke snížení veškerých úroků
zápůjček na 2,5 %. Dále došlo na základě požadavků občanů
k drobným úpravám u několika druhů zápůjček.
Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
splatnosti zápůjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

2,5 %

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

2,5 %

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

2,5 %

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken, vchodových
dveří a balkónových dveří

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zájemci o poskytnutí zápůjčky 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.

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

2,5 %

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Uzavírka podání žádostí XLVI. kola je do 28. 8. 2015.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce
září 2015.
V roce 2015 již proběhla dvě kola, ve kterých bylo zapůjčeno
třem žadatelům celkem 300 000 Kč.

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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KLATOVSKÁ POUŤ 11. - 12. 7. 2015 INFORMACE O KULTURNÍM PROGRAMU
Čtvrtek 9. 7. 2015
16.30 – 17.30 PŘEDSTAVENÍ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH
SPOLKŮ – náměstí Míru Klatovy. Hudba J. Auermüller, moderuje
p. Pelíšek. Pořádá Město Klatovy.
17.30 PRŮVOD NA POUŤOVÉ ATRAKCE – ul. Plánická, ul. Nuderova,
Erben. nám. Zvýhodněné vstupné na pouťové atrakce. Pořádá Město Klatovy.
15.00 – 22.00 POUŤOVÉ ATRAKCE – Erben. nám. Pořádá firma Lagron.
Pátek 10. 7. 2015
12.00 – 20.00 STAROČESKÝ TRH – náměstí Míru. Pořádá Město Klatovy
13.00 – 18.00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA - areál
„Na Pazderně“. Pořádá Český svaz chovatelů, okresní organizace Klatovy.
15.00 – 01.00 POUŤOVÉ ATRAKCE – Erben. nám. Pořádá firma Lagron.
17.00 – 18.30 VÍTEJTE U NÁS – slavnostní zahájení XXII. mezinárodního
folklórního festivalu (MFF) na náměstí Míru. Vystoupení zahraničních
souborů. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
19.30 – 22.00 MORDYJE KLATOVY, KDE NAJDU TAKOVÝ,
MĚSTEČKO JAKO VY… - festivalový večer věnovaný zakladatelce
festivalu. Na náměstí Míru se představí české soubory včetně místní
Šumavy. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
Sobota 11. 7. 2015
8.00 – 20.00 STAROČESKÝ TRH – náměstí Míru. Pořádá Město Klatovy.
8.00 – 22.00 POUŤOVÉ PRODEJNÍ STÁNKY – Plánická ulice. Pořádá
Město Klatovy.
8.00 – 17.00 MOTORISTICKÁ POUŤ V AUTO NEJDL
Pro děti – skákací hrady, skluzavky, elektroautíčka, trampolína, soutěže.
Pro dospělé – slavnostní otevření nového showroomu Škoda, představení
automobilových novinek (Škoda Superb, EKO rally a jiné). Předváděcí jízdy,
Off Road jízdy 4x4. Vystoupení tanečních skupin a Mezinárodního
folklorního festivalu. Letní servisní prohlídky vozů. Pořádá Auto Nejdl,
Klatovy.
8.00 – 16.00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA - areál „Na Pazderně“.
Pořádá Český svaz chovatelů, okresní organizace Klatovy.
9.00 – 10.00 ÚHLAVANKA – hudební vystoupení na náměstí Míru. Pořádá
Město Klatovy.
9.30 ADORACE - Poutní kostel Narození Panny Marie v Klatovech
(arciděkanský kostel u Bílé věže). Pořádá Římskokatolická farnost Klatovy.
10.00 – 01.00 POUŤOVÉ ATRAKCE – Erbenovo náměstí. Pořádá firma
Vlastimil Lagron.
10.00 – 22.00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA – tradiční setkání
heligonkářů a kapel tentokrát v letním kině. Pořádá Městské kulturní
středisko Klatovy.
10.30 POBOŽNOST K PANNĚ MARII – Mons. Josef Žák, generální vikář
plzeňské diecéze. Loretánské litanie - zpívá farní chrámový sbor. Poutní
kostel Narození Panny Marie v Klatovech (arciděkanský kostel u Bílé věže).
Pořádá Římskokatolická farnost Klatovy.
10.30 – 11.30 KDYŽ MUZIKA PĚKNĚ HRAJE – program lidových
muzik MFF na náměstí Míru. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
11.00 PŘEDNÁŠKA O KLATOVSKÉM MARIÁNSKÉM OBRAZU –
Mgr. Lukáš Kopecký. Poutní kostel Narození Panny Marie v Klatovech
(arciděkanský kostel u Bílé věže). Pořádá Římskokatolická farnost Klatovy.
12.30 – 13.30 ČESKÝ ROZHLAS NA PÓDIU – náměstí Míru. Pořádá
Folklorní spolek Šumava Klatovy.
14.00 – 15.30 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ – pásmo písní a tanců MFF na
náměstí Míru. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
14.00 MODLITBA RŮŽENCE – vede společenství Mariiny legie. Poutní
kostel Narození Panny Marie v Klatovech (arciděkanský kostel u Bílé věže).
Pořádá Římskokatolická farnost Klatovy.
15.00 PONTIFIKÁLNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ – hlavní celebrant Mons.
František Radkovský, biskup plzeňský a PRŮVOD MĚSTEM
S OBRAZEM PANNY MARIE KLATOVSKÉ. Poutní kostel Narození
Panny Marie v Klatovech (arciděkanský kostel u Bílé věže). Pořádá
Římskokatolická farnost Klatovy.
16.00 – 17.30 KLATOVSKÝ HODINY PĚKNĚ BIJOU, ŽE NAŠI
MLÁDENCI MAŠÍRUJOU – pásmo písní a tanců MFF na náměstí Míru.
Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
17.30 – 18.30 CIMBÁLOVKA A MORAVSKÉ VÍNO – program MFF
v renesančním dvorku čp. 66/I. V případě nepříznivého počasí se program

uskuteční v Sokolovně. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
18.30 KONCERT SKUPINY ZEBEDEUS – černošské spirituály a další
písně ve vícehlasých úpravách. Poutní kostel Narození Panny Marie
v Klatovech (arciděkanský kostel u Bílé věže). Pořádá Římskokatolická
farnost Klatovy.
18.30 – 19.30 KTERÁ HOLKA BLEDÁ, TA SE VDÁVAT NEMÁ.
ČERVENÁ JAK RŮŽE, TA SE VDÁVAT MŮŽE - pásmo písní a tanců
MFF na náměstí Míru. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
20.00 – 0.00 „KLATOVY 2015“- festivalový galaprogram na náměstí Míru.
Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
Neděle 12. 7. 2015
8.00 – 20.00 STAROČESKÝ TRH – náměstí Míru. Pořádá Město Klatovy.
8.00 – 20.00 POUŤOVÉ PRODEJNÍ STÁNKY – Plánická ulice. Pořádá
Město Klatovy.
9.00 – 10.00 SKALANKA – hudební vystoupení na náměstí Míru. Pořádá
Město Klatovy.
10.00 – 01.00 POUŤOVÉ ATRAKCE – Erbenovo náměstí. Pořádá firma
Vlastimil Lagron.
10.00 – POUTNÍ MŠE SVATÁ – hlavní celebrant Mons. Filip Lobkowicz,
opat tepelské kanonie. Poutní kostel Narození Panny Marie v Klatovech
(arciděkanský kostel u Bílé věže). Při mši svaté zazní provedení díla
Heinricha Ignaze Franze Bibera: „Missa Sancti Henrici“ v podání Kolegia
pro duchovní hudbu Klatovy, Komorního sboru českých muzikantů Plzeň
a komorního orchestru Consortium musicum z Plzně.
Pořádá Římskokatolická farnost Klatovy.
10.00 – 16.00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA – tradiční setkání
heligonkářů a kapel tentokrát v letním kině. Pořádá MěKS Klatovy.
10.30 – 11.30 PRŮVOD MĚSTEM – přehlídka souborů a skupin MFF.
Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
12.00 – 13.00 DOSTAVENÍČKO POD ČERNOU VĚŽÍ – program MFF na
náměstí Míru. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
13.00 – 15.00 NAŠI HOSTÉ SE LOUČÍ – poslední vystoupení souborů
MFF na náměstí Míru. Pořádá Folklorní spolek Šumava Klatovy.
15.30 – 17.00 EXTRA BAND REVIVAL – koncert skupiny na náměstí
Míru. Pořádá Město Klatovy.
BĚHEM KLATOVSKÉ POUTI MŮŽETE NAVŠTÍVIT TYTO
VÝSTAVY A EXPOZICE:
VÝSTAVA KLATOVSKÝCH KARAFIÁTŮ 3. 7. – 26. 7. 2015 - výstavní
zahrada proti muzeu, otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Pořádá Spolek
pěstitelů klatovských karafiátů.
MADE IN CHAM/MADE IN KLATOVY 27. 5. – 30. 8. 2015 – společná
česko-bavorská výstava představující významné a zajímavé řemeslné činnosti
v příhraniční oblasti okresů Cham a Klatovy. Výstavní sál muzea, otevřeno
od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pořádá Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.
„PRAVDA VÍTĚZÍ“, 600 let od upálení Mistra Jana Husa – výstava ve
spolupráci se spolkem Přátelé české historie a Československou církví
husitskou. Přednáškový sál muzea, otevřeno od úterý do neděle od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin. Pořádá Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.
VÝROČÍ KLATOVSKÉHO ZÁZRAKU – Klatovská madona. Schodiště
mezi 1. a 2. nadzemním podlažím muzea, otevřeno od úterý do neděle od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pořádá Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše.
MARIONETY 26. 5. – 30. 8. 2015 – výstava z díla klatovské výtvarnice Evy
Jiříkové. Vitríny ve vstupní hale muzea, otevřeno od úterý do neděle od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin. Pořádá Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše.
BAROKNÍ LÉKÁRNA U BÍLÉHO JEDNOROŽCE V KLATOVECH –
unikátní památka barokního lékárenství na klatovském náměstí Míru.
Otevřeno od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
PASK – unikátní soukromá sbírka šumavského skla firmy Lötz.
11. – 12. 7. 2015 komentované prohlídky s paní kurátorkou PhDr. Jitkou
Lněničkovou a ukázka výroby páteříků s paní Hedvikou Zahálkovou. Výrobu
si můžete i sami vyzkoušet. Výstavní pavilon v zahradě u Muzea Dr. Karla
Hostaše. Otevřeno denně od 9 do 17 hodin.
VÝSTAVA VETERÁNŮ 11. - 12. 7. 2015, pořádá HISTORIC CLUB
KLATOVY. Prostory Domu č.1, Vídeňská ulice, otevírací doba - sobota 9.00
- 18.00 hod., neděle 9.00 - 15.00 hod. Vstupné 30 Kč. Děti do výšky 150 cm
v doprovodu rodičů zdarma.
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Letní střípky…

Vážení Klatované,
od 1. srpna vešel v platnost
nový režim parkování na klatovském náměstí. Především
v letních měsících je parkoviště
dlouhodobě zaplněné a je velmi
složité na krátkou dobu zastavit
a rychle nakoupit či navštívit
úřady. Právě pro tyto účely by
mělo posloužit 32 parkovacích
míst (cca ¼ celkového počtu)
na severní straně náměstí, kde
bude parkovné za prvních třicet
minut stání ve výši 1 Kč. Možná vás zarazí, proč je vůbec
uplatňován poplatek v symbolické výši a není nulový.
Důvod je zcela praktický. Stávající, plně funkční automaty
totiž nelze naprogramovat na
nulovou výši a nákup nových
by byl naprosto zbytečnou
investicí. Chápu tento vstřícný
krok jako kompromis a motivaci k co nejrychlejšímu
vyřízení záležitostí. Jedním
z návrhů bylo též parkování
zcela bezplatné. I kdybych
pominul nezanedbatelný výběr
parkovného (přes 2 mil. Kč
ročně), určitě by se nesplnil
záměr co nejrychlejšího uvol-

nění parkovacích míst pro další
zájemce a náměstí by se stalo
plochou sloužící k celodennímu stání.
Mluvit o vytápění bytů ve
dnech, kdy sloupce teploměrů
lámou dlouhodobé rekordy, je
trochu nepatřičné. Přesto považuji za nezbytné zmínit se
o zvýšeném zájmu investorů
o naši teplárnu. Zastupitelé
nebudou mít před sebou lehké
rozhodování, jak s případnými
nabídkami naložit. Teplárnu
totiž čekají v dohledné době
poměrně značné investice.
Vyžádají si je nové přísné emisní předpisy. A jen těžko je bude
sama schopna ufinancovat,
pokud by nemělo dojít ke
značnému zvýšení ceny tepla.
A právě nastavení co nejlepších
podmínek pro konečné spotřebitele (domácnosti, firmy…)
bude dozajista nutno brát v potaz při posuzování nabídek.
Přestože nedokážeme ovlivnit
výši zákonných poplatků, pokládám osobně za nezbytné,
abychom si možnost ovlivňovat směřování teplárny ponechali podobně jako je tomu
v případě odpadů či vody.
Ostatně srovnání cen za tyto
komodity s mnoha jinými
městy je tím nejlepším
důkazem.
K nemalé radosti dětí se
letní prázdniny přehouply do
své druhé poloviny. I letos,
jako již v posledních letech
tradičně, finišují opravy školských zařízení. Spěch a napnuté termíny přesně odpovídají
nutnosti vyčerpat v krátkém
termínu získané prostředky.
Jednotlivé dotační tituly totiž
byly vypisovány takřka překotně s blížícím se koncem
stávajícího plánovacího období. Stavby musí být hotové

ZDARMA
Vybráno z obsahu:

a plně zúčtované do konce
letošního roku. Byť stavební
ruch někde naruší i počátek
nového školního roku, považoval bych nevyužít stávajících
možností za velkou chybu.
Díky nim prokouknou mateřské školy v Koldinově ul.
a v „Podhůrčí“, nového hřiště
se dočkají děti ve Studentské
ul. Zkrátka nepřijdou ani školy
základní. Vedle zateplení
budovy ZŠ v Plánické ul. je
před dokončením i druhá etapa
rekonstrukce „ZŠ Tolstého“.
Vážení Klatované,
přeji vám hezký zbytek léta.
Pokud byste třeba nevěděli,
kam se vydat se svými dětmi
po jejich návratu z prázdninových pobytů, můžete si udělat
vycházku do městského parku
a využít znovuobnoveného
provozu lodiček, jako to během
předcházejících týdnů udělaly
stovky z vás.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Prázdninové novinky
Vážení čtenáři Zpravodaje,
ačkoliv Češi mají, jak jsem
přesvědčen, velký smysl pro
humor, letošní léto zaskočilo
zřejmě i ty největší vtipálky –
je sucho, horko, tropické
teploty vysušují nejen půdu,
ale i nás – a „vysušily“ zřejmě
i zásobárny vtipů a „vtípků“,
jimiž jsme si „zlehčovali“
povodně v roce 2002.
Nezbývá než si přát, aby
zapršelo a abychom na
„africkou klimatickou invazi“ mohli zapomenout. Možná se
nám po ní na podzim či v zimě bude stýskat? Zatím musíme
respektovat, že nesmíme ve volné přírodě rozdělávat ohně, při
oslavách nesmíme využívat pyrotechniky a musíme
zodpovědně hospodařit s vodou.
Nicméně ani v horkém létě neustaly práce na zateplování
mateřských škol, základní školy v Tolstého či Plánické ulici,
budují se nové komunikace ve Štěpánovicích, Lubech, Čínově
či Drslavicích, chodník v Točníku, zkolaudován byl poldr
v Lubech, otevřena nová podoba Hostašových sadů. Architekt
intenzivně pracuje na projektu opravy cestní sítě a veřejného
osvětlení v Mercandinových sadech, kde – i přes sucho – je
možné se svézt na lodičkách v rybníce. Revitalizován bude
záhy i rybník v Soběticích. To jsou jen některé z akcí, které
město realizuje v tomto horkém létě.
Jeden dárek však město a jeho malí občané dostali navíc –
Rákosníčkovo hřiště. Obyvatelé města si je vybojovali
v hlasování organizovaném společností LIDL. Zřejmě největší
zásluhu na úspěšném hlasování měly maminky malých dětí, ale
věřím, že s chutí hlasovali i tatínkové, babičky a mnozí další.
Výsledkem bylo 7156 hlasů, které stačily na 3. místo v kategorii měst od 10 do 25 tisíc obyvatel. Společnost Lidl pak
vybudovala nákladem 1,5 mil. Kč nové dětské hřiště na sídlišti
v Podhůrčí.
Nové hřiště si otevřely děti samy – v neděli 9. 8. se na ně
přišly podívat stovky lidí. Hřiště se symbolem pohádkového

Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku,
pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku,
nechybí kolotoč nebo různé druhy houpaček. Klidovou zónu
doplňuje domeček a oplocené hřiště poskytuje dostatek laviček
a zpevněnou plochu pro kočárky. Je určeno zejména dětem
předškolního věku. Doufám, že nové hřiště bude k radosti dětí
a jejich rodičů a že se nenajde nikdo, kdo by je jakkoliv
poškodil. Maminky, věřím, na hřiště dohlédnou.

Pásku od nového hřiště přestřihly samy děti

A ještě jednu drobnost bych rád zmínil. Město Klatovy
poskytuje ve zkušebním provozu možnost připojení se
k internetu prostřednictvím otevřené wifi sítě - zatím na
klatovském náměstí a v části Hostašových sadů. Všichni, kdo
mají „chytré“ mobily (smartphone), tablety či notebooky wifi
záhy objeví. Mohou pak nejen rychle vyřídit své e-maily, či
telefonovat – např. přes skype – ale i dohledat si informace na
internetu. Samozřejmě však nemohou využívat připojení
k tomu, aby přes ně stahovali velké objemy dat, či sledovali
filmy – i o to se někteří pokusili. Tomu však dokáží informatici
města zabránit. Volná wifi má být jakýmsi dárkem občanům
a návštěvníkům města, nemá suplovat služby, které nabízejí
poskytovatelé internetu.
Přeji Vám hezké léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
Pozvánka:

z dějin řemeslné a tovární výroby na okresech Cham a Klatovy

Symbolický klíč od hřiště převzal místostarosta
Klatov Václav Chroust

Komentovaná prohlídka k výstavě
„Made in Cham/Made in Klatovy“ se koná
v neděli 23. srpna 2015 od 14.00 hodin ve výstavním sále muzea
pod lektorským vedením Mgr. Ivany Sieberové
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Nad Klatovy bude otevřena staronová rozhledna
Poprvé od počátku šedesátých
let 20. století se oficiálně otevře
rozhledna na klatovské Hůrce.
Otevřena však bude letos pro
všechny zájemce jen dva dny –
v sobotu 22. srpna a v sobotu
19. září vždy od 10 do 19 hodin.
Vstup bude nyní zdarma. Pro
sezónu v příštím roce se pak
připravuje pravidelná otevírací
doba. Rozhledna vznikla už na
sklonku 19. století ve zříceninách kostela sv. Anny, který se
postupem času změnil v atypickou svéráznou stavbu. Objekt je
ve vlastnictví města Klatov
a v nájmu je zde Klub přátel
Klatovska. S minulostí tohoto
objektu si Vás dovolím seznámit na následujících řádcích.
Na místě upravené zříceniny barokního kostela sv. Anny na
vrcholu Hůrky byl kdysi podle klatovského kronikáře Jana
Floriána Hammerschmidta už v první polovině 14. století gotický
kostelík zasvěcený Proměnění Krista Pána, který měl posléze
zaniknout v průběhu 15. století. Toto tvrzení se však zatím
nepodařilo spolehlivě potvrdit, avšak svědčí pro něj zbytky
opěrných pilířů presbytáře, které jsou typické pro gotické kostely.

Jisté však je, že zde
Klatovští počátkem
18. století postavili
(snad s využitím
zbytků původního
sedmistěnného gotického presbytáře)
barokní kostel s prostornou lodí, ke kterému pak na sv.
Annu chodila procesí věřících. Bohužel
jeho existence netrvala dlouho, neboť
byl už ve druhé polovině osmdesátých
let 18. století zrušen
jako filiální reformami císaře Josefa
II. Postupně se pak
proměnil ve zříceninu, která se ve druhé
polovině 19. století
stala cílem vychá- Současná věž rozhledny
zek. V roce 1894 byl
proto presbytář nově zaklenutý kopulovitou cihlovou klenbou, nad
kterou byla vytvořena vyhlídková plošina s cihlovým zábradlím.
Schodiště, které na ni vedlo, bylo zakončeno dřevěnou věžičkou
s příkrou jehlanovitou střechou. Klatovští zastupitelé na svém
zasedání 26. února 1920 schválili, aby se s lesním porostem Hůrky
postupovalo spíše jako s parkem než jako s užitkovým lesem.
O pět let později, 3. července 1925, bylo na jednání zastupitelstva
schváleno, aby rozhlednu převzal do správy klatovský odbor
Klubu československých turistů s tím, že bližší podmínky sjednají
později. Původní dřevěná věž rozhledny však musela být už v roce
1929 pro špatný stav stržena. Tehdy klatovští turisté a zastupitelé
města uvažovali o vybudování moderní restaurace s novou
rozhlednou. Kvůli nedostatku finančních prostředků však zůstalo
jen u několika návrhů a plánů. Rozhledna byla nakonec obnovena
mnohem skromněji a původní presbytář sloužil jako divadelní
scéna. Ve druhé polovině 20. století došlo k dalším úpravám, kdy
v místě jeviště vznikla výletní restaurace.
15. března 1963 byl nad vyhlídkou vztyčen vysílač České
televize a od té doby byla rozhledna prakticky nedostupná.
Vysílače jsou tam doposud, ale jde už o zcela jinou technologii.
Donedávna se na fasádě uchoval znak města s letopočtem 1969
(dnes jen fragment). Po roce 1989 se zde vystřídalo několik
nájemců a od roku 2006 má areál zříceniny v nájmu Klub přátel
Klatovska, jehož členové usilují o jeho oživení a od dubna do
začátku října zde pořádají akce pro veřejnost.
Výhled z rozhledny není v současné době dokonalý, na mnoha
místech je zastíněn stromy. Přesto poskytuje několik zajímavých
průhledů do krajiny i na město, které stojí za výstup. Rozhledna
byla letos trochu upravena tak, aby mohla být zpřístupněna
veřejnosti. V budoucnosti však bude muset být celý areál řešen
komplexně.
Přeji Vám krásný zbytek léta.

Původní věž rozhledny před stržením v roce 1929

Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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Z protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 16. 6. 2015 přijala stálá služba Městské policie Klatovy
oznámení občana o vozidle, které stojí u zimního stadionu, je odemčené
a má klíče v zámku dveří. Hlídka MP vozidlo prohlédla, zda se nejedná
o podezření z trestného činu, a poté uzamkla. Na vozidle nechala vzkaz,
kde jsou klíče uloženy. Majitelka vozidla (žena ze Strážova) později
kontaktovala MP a strážníci jí po kontrole předložených dokladů klíče
od vozidla předali. Událost byla vyřešena domluvou.
Dne 23. 6. 2015 přijala stálá služba Městské policie Klatovy
oznámení o sporu o popelnice na komunální odpad v ulici Randova.
Jednalo se o spor mezi dvěma majiteli provozoven, kde popelnicové
nádoby jednoho z nich byly postavené před vchodem do provozovny
druhého. Při příchodu strážníků MP byly již popelnice uklizené, ale oba
se zde stále dohadovali. Hlídka muže upozornila na povinnost uklidit
nádoby z chodníku ihned po vyvezení. Nakonec se oba dohodli, že se
budou snažit prázdné nádoby uklidit co nejdříve.
Dne 27. 6. 2015 v 16.46 hod. byli strážníci Městské policie Klatovy
požádáni PČR o pomoc při pátrání po ženě, která utekla
z psychiatrického oddělení Klatovské nemocnice. Asi za 30 minut po
zahájení pátrání přijala hlídka strážníků oznámení od stálé služby MP
o zmatené ženě na náměstí Míru. Jednalo se skutečně o pohřešovanou
osobu, která byla předána hlídce PČR a poté převezena RZS zpět do
nemocnice.
Dne 29. 6. 2015 byla vyslána hlídka strážníků MP do sídliště
v Podhůrčí, kde docházelo ke sporu starších občanů z domova důchodců
o dva stromy třešní, které rostou vedle budovy. Jeden z obyvatel domova
bránil v natrhání třešní jinému obyvateli z důvodu, že stromy sázel
a dělal si na ně nárok. Při tom druhému nadával a chtěl se i prát. Při
příjezdu hlídky MP na místo se situace zklidnila a vyřešila domluvou.
Nikdo nechtěl nic oznamovat.
Dne 1. 7. 2015 byla vyslána hlídka strážníků MP do azylového domu
v ulici Koldinova, kde se nachází podnapilý muž a dožaduje se noclehu.
Před příjezdem hlídky MP muž již z domu odešel, ale byl hlídkou
zadržen nedaleko v sousední ulici. Jednalo se o hlídce známého muže,
kterému strážníci zatím jen důrazně domluvili, protože nezpůsobil
žádnou škodu.
Dne 11. 7. 2015 přijala stálá služba Městské policie Klatovy
oznámení o skupině osob, které konzumují alkohol v OD Tesco
a prázdné lahve vrací zpět do regálů. Hlídka MP před OD zjistila
skupinku čtyř podnapilých mužů, kteří byli ochrankou obchodního
domu označeni jako pachatele krádeže. Při pokusu o ztotožnění jeden
z nich zaútočil na strážníky a utekl. Ostatní byli ztotožněni a po poučení
mohli odejít. Asi za dvě hodiny byla hlídka strážníků vyslána do
Čechovy ulice, kde v jednom z bytů docházelo k rušení nočního klidu.
Při řešení tohoto přestupku strážníci zjistili, že v bytě se zdržují
i podnapilí muži, kteří měli před tím konflikt se strážníky u obchodního
domu. Strážníci dostali prostřednictvím oznámení anonymního občana
informaci o osobách, které utíkají z tohoto bytu ven přes balkon. Venku
pod balkonem skutečně zadrželi útočníka od OD Tesco. Ten při zadržení
kladl odpor a byl za pomocí donucovacích prostředků předveden
k dalšímu šetření na OO PČR za napadení úřední osoby. Zadrženého
muže bránila podnapilá žena, která byla s ním v bytě. Pro své
protizákonné jednání bylo proti ní strážníky použito donucovacích
prostředků. Její protiprávní jednání bylo předáno k dalšímu šetření
příslušnému správnímu orgánu MěÚ Klatovy.
Dne 22. 7. 2015 prováděla hlídka strážníků MP kontrolní činnost na
parkovišti v Lázních zaměřenou na kontrolu parkování vozidel. Při této
činnosti zjistili strážníci odemčené vozidlo. Za pomoci plavčíka byl
zjištěn majitel a vozidlo uzamkl. Později zde hlídka na žádost plavčíka
řešila problém s dvěma návštěvníky, kteří nechtěli dodržovat provozní
řád. Strážníci je z lázní po domluvě vykázali.
Dne 26. 7. 2015 v 00.16 hod. přijala stálá služba Městské policie
Klatovy oznámení o skupině mladíků, kteří v ulici Karafiátova jsou
velmi hluční a porážejí popelnice. Součástí oznámení byl i popis
mladíků. Při kontrolní činnosti v blízkosti čerpací stanice Petra hlídka
MP jednoho z mladíků objevila. Další z mladíků byl v této chvíli pro
jídlo na čerpací stanici. Zadržený byl silně podnapilý a strážníkům sdělil,
že jeho kamarád prokopl informační tabuli akce Klatovy - čisté město,
která je umístěna v blízkosti čerpací stanice. Po chvíli se k hlídce

dostavil z čerpací stanice podnapilý muž, který přiznal,
že tabuli rozbil pouze on, že se ji pokusí opravit a chtěl
místo opustit. Jelikož neměl žádný průkaz totožnosti
a odmítal s hlídkou spolupracovat, byl za pomoci
donucovacích prostředků předveden na OO PČR k ztotožnění. Protože
se dopustil protiprávního jednání, poškození cizí věci, bylo jeho jednání
předáno k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu MěÚ Klatovy.
Dne 26. 7. 2015 v 12.15 hod. byla vyslána hlídka strážníků MP do
prodejny potravin v ulici Pod Koníčky, zadrželi pachatele krádeže.
Pachatelem byla hlídce známá žena, která šla na nákup s kočárkem, kde
vezla své malé dítě. Pod deku k dítěti pak ukryla zboží v celkové
hodnotě 1310,- Kč, které chtěla provést s úmyslem ho nezaplatit. Při
průjezdu pokladnou vyložila na pult z košíku pouze několik věcí
k uhrazení, ostatní zůstalo schováno v kočárku. Pracovnice prodejny
ženu sledovala a po jejím zadržení na pokladně přivolala strážníky. Těm
se zadržená přiznala, že zde byla již třikrát a vždy nějaké zboží odcizila,
aniž se ji podařilo zadržet. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo
protiprávní jednání zadržené předáno k dalšímu řešení příslušnému
správnímu orgánu MěÚ Klatovy.
Dne 28. 7. 2015 v 01.05 hod. přijala stálá služba Městské policie
Klatovy oznámení o dvou volně pobíhajících psech (labradoři fena + štěně), vyskytujících se mezi domy na Horažďovickém
předměstí. Hlídka strážníků odchytla štěně a za pomoci pracovnice
útulku i fenu. Na místě se podařilo zjistit majitelku psů a předat je.
Přestupek vyřešili strážníci blokovou pokutou.
František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 5

SRPEN 2015

Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:
7., 14. a 21. 8. 2015 HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM
DVORKU
7. 8. ŠTĚPÁN RAK A MATĚJ RAK – unikátní kytarový koncertní
projekt otce se synem.
14. 8. CHANTAL POULLAIN – šansony Chantal – to jsou
hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově
laděná kapela a atmosféra sladké Francie.
21. 8. KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU – Petr Macháček
a Dáša Zázvůrková v doprovodu swingové kapely Jakub Šafr Trio
uvedou nestárnoucí hity legendárního divadla SEMAFOR ve
swingovém podání z tvorby J. Suchého a J. Šlitra.
Koncerty od 18.00 hodin v renesančním dvorku domu č. 66, Vídeňská
ul., Klatovy.
15. 8. 2015 COUNTRY DEN - VIII. ročník setkání country kapel od
14.00 do 22.00 hodin na klatovském náměstí Míru.
V programu vystoupí:
14.00 M.H.S.,
16.00 F.R.C.,
18.00 VYSOKÁ TRÁVA,
20.00 BERUŠKY.
Občerstvení zajištěno.

Organizace školního roku
2015/2016
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne
ve všech základních školách, středních školách a základní
umělecké škole v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek
30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek
30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince
2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne
v pondělí 4. ledna 2016.

22. 8. 2015 FARMÁŘSKÝ TRH V KLATOVECH - Prodej
farmářských výrobků a výpěstků od 8.00 do 12.00 hod., náměstí Míru
Klatovy. Součástí trhu bude vystoupení kapely „Bráchové“.
5., 12., 19. a 26. 8. 2015 KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ
Vystoupení kapel ve středu od 18.00 do 20.00 hodin.
Náměstí Míru Klatovy. Pořádá MěKS Klatovy.
5. 8. RELAX
12. 8. SKALANKA
19. 8. UNGELLERKA
26. 8. MAELSTRÖM od 19.00 hod.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám krásné letní dny, plné
pohody.
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

OZNÁMENÍ
Do 30. 9. 2015 mohou kulturní a sportovní
organizace žádat o dotaci.
Kulturní a sportovní organizace na území města Klatov
mohou od 1. 9. do 30. 9. 2015 podávat žádosti o dotaci na
pravidelné aktivity dětí a mládeže do 18 let.
Tiskopis žádosti i podmínky pro poskytnutí dotace je
možné získat na webových stránkách města www.klatovy.cz
nebo v sekretariátu p. místostarosty Ing. Kříže a dále na
odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna
2016.

Srdečně zveme na
mimořádné prohlídky
barokní lékárny
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla škol pro
okres Klatovy stanoveny na dny od 22. do 28. února 2016.
U Bílého jednorožce v Klatovech
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března s ukázkami přikládání pijavek lékařských na pacienta
a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do
středy 31. srpna 2016.

pátek 14. a 21. srpna 2015
vždy od 17.00 hodin

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve
čtvrtek 1. září 2016.
Přeji všem žákům, studentům, pedagogům i rodičům úspěšný
a bezproblémový školní rok.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Vstupné plné: 100,- Kč
snížené: 50,- Kč
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Opravy komunikací v měsíci srpnu 2015
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Rekonstrukce MK p.č. 147/1 v Drslavicích – výstavba nové vozovky
„pod bytovkami“ z asfaltového betonu s odvodněním, veřejné osvětlení.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky slepé komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Čínov – rekonstrukce MK – výstavba nové vozovky z asfaltového betonu
s odvodněním, veřejné osvětlení. Akce navazuje na realizovanou výstavbu
dešťové kanalizace.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Luby - V Němcích – rekonstrukce MK – výstavba nové vozovky
z asfaltového betonu s odvodněním, veřejné osvětlení, parkoviště, zeleň.
Akce navazuje na realizovanou výstavbu dešťové kanalizace.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce MK v obci Štěpánovice – výstavba nových vozovek
s odvodněním, veřejné osvětlení, zeleň komunikací „K přečerpávací
stanici“, „Ke hřbitovu“, „Směr Točník“.
Termín provedení: 1. 6. až 20. 8. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky výše uvedených komunikací.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava inženýrských sítí a komunikací v části Akátové ulice –
rekonstrukce kanalizačního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu včetně
přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, oprava
povrchu chodníků a vozovky v úseku mezi Studentskou ulicí a propojovací
komunikací k Jabloňové ulici.
Termíny provedení:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 13. 7. – 14. 8. 2015,
rekonstrukce plynovodu: 20. 7. – 14. 8. 2015,
oprava povrchu komunikací: 17. 8. – 11. 9. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zachován.
Oprava chodníků u domů Plzeňská 642 a 643/II a vedle „Bouchalky“ –
oprava chodníků v sídlišti a přístupových chodníků k domům.
Termín provedení: 13. 7. – 7. 8. 2015. Práce se provedou postupně za
uzavření dotčených chodníků po etapách.
Oprava schodiště mezi Masarykovou a Plzeňskou ulicí – úprava
povrchu schodiště, z jedné poloviny bezbariérová.
Termín provedení: 13. 7. – 14. 8. 2015.
Práce se provedou za úplného uzavření schodiště.
Oprava povrchu chodníku v části Podhůrecké ulice – jedná se o opravu
povrchu chodníku v úseku od Máchovy ulice po vchod do mateřské školy
„Sluníčko“ v Podhůrecké ulici.
Termín provedení: 13. 7. – 31. 7. 2015.
Práce se provedou za úplného uzavření chodníku.
Oprava povrchu chodníku v části Nuderovy ulice – jedná se o opravu
povrchu chodníku v úseku od Spojovací ulice vpravo směrem ke garážím.
Termín provedení: 13. 7. – 7. 8. 2015.
Práce se provedou za úplného uzavření chodníku.
Plošná oprava výtluků na silnici Sobětice-Lažánky – plošná oprava
výtluků asfaltobetonem na této komunikaci u Lažánek.
Termín provedení: 3. 8. – 21. 8. 2015.
Práce se provedou za částečného omezení provozu (polovina vozovky).
Odvodnění komunikace před čp. 96 v obci Lažánky – vyřešení
odvodnění dešťových vod provedením odvodňovacího příkopu s horskou

vpustí podél vozovky.
Termín provedení: 3. 8. – 21. 8. 2015.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.
Oprava povrchu MK k mostu přes Vícenický potok v obci Dehtín
– celoplošná oprava povrchu vozovky včetně mostu přes Vícenický potok.
Termín provedení: 10. 8. – 4. 9. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zachován.
Oprava povrchu chodníku od čp. 75 k hasičárně v obci Točník –
celoplošná oprava povrchu tohoto chodníku.
Termín provedení: 10. 8. – 4. 9. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zachován.
Rozšíření MK s odvodněním vozovky u dětského hřiště v obci
Štěpánovice – jedná se o vyřešení odvodnění dešťových vod z této
komunikace do přilehlého příkopu včetně rozšíření vozovky.
Termín provedení: 17. 8. – 4. 9. 2015.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.
Prodloužení veřejného osvětlení v Klatovech, u Lomečku – jedná se
o vybudování nového veřejného osvětlení při cestě od Lomečku podél
domů čp. 894, č.e. 350 směrem k centrálnímu hřbitovu.
Termín provedení: 3. 8. – 4. 9. 2015.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.
Prodloužení veřejného osvětlení ve vnitroblocích Na Bělidle – jedná se
o provedení nového veřejného osvětlení ve vnitroblocích u čp. 429-430
a 462-463, 332-333, 331 a 334.
Termíny provedení: 3. 8. – 28. 8. 2015.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.
Oprava povrchu silnice I/27 části Tyršovy a Plzeňské ulice v Klatovech
– investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Plzeň. Jedná
se o odfrézování starého povrchu vozovky a následně „přebalení“ novým
asfaltovým povrchem.
Termín provedení: v termínu po 13. 7. zhruba jeden měsíc.
Práce se budou provádět za částečné uzavírky po polovinách vozovky.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na
komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

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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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 18. 6. 2015 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných zápůjček
XLVI. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
splatnosti zápůjčky
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.
hranice
Zápůjčky 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.
Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku 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
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku 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.
V zájmu zatraktivnění tohoto druhu zápůjček, byla
zastupitelstvem města dne 10. 2. 2015 schválena upravená
směrnice, ve které došlo ke snížení veškerých úroků
zápůjček na 2,5 %. Dále došlo na základě požadavků občanů
k drobným úpravám u několika druhů zápůjček.
Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
splatnosti zápůjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

2,5 %

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

2,5 %

do 400 tis.
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

2,5 %

do 500 tis.
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken, vchodových
dveří a balkónových dveří

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zájemci o poskytnutí zápůjčky 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.

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

2,5 %

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Uzavírka podání žádostí XLVI. kola je do 28. 8. 2015.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce
září 2015.
V roce 2015 již proběhla dvě kola, ve kterých bylo zapůjčeno
třem žadatelům celkem 300 000 Kč.

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Město Klatovy zve na Dny evropského dědictví
V letošním roce se v České republice uskuteční již 25. ročník Dnů evropského dědictví
- European Heritagwe Days (EHD).
V tyto dny se v měsíci září každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších
památek, budov, objektů a prostor, probíhá doprovodný kulturní program.

V Klatovech je v rámci těchto dnů ve dnech 11. 9. a 12. 9. 2015 připraven
na náměstí Míru bohatý program:
11. 9. -

19.00 - Skupina Žalman & Spol.

12. 9. -

10.00
10.45
11.15
12.00
12.30
14.00
14.45
15.00
15.30
16.00
17.30

-

Dechový orchestr Skalanka
Taneční a pohybové studio KROK
Dechový orchestr Skalanka
ZUŠ Klatovy – pohádka „Šípková Růženka“
BIG BAND Klatovy
Folklorní soubory Šumava a Šumavánek při T.J. Sokol Klatovy
Vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší štrúdl“
ZUŠ Klatovy – „ Zkouška z klatovské historie“
Skupina Cik Cak – „Ledové království“
F.R.C
Petr Bende a cimbálová muzika Grajcar

Doprovodný program:
Za zvýhodněné vstupné – Černá věž, katakomby, muzeum, barokní lékárna,
Pavilon skla.
Komentovaná vycházka po pamětihodnostech v centru města – 14.30 a 16.00 hod.
Prezentace výrobků „Regionální potravina“, řemeslný trh.
Soutěž „O nejlepší štrúdl“Prosíme všechny šikovné pekařky i pekaře a specializované ﬁrmy o donesení svých
výrobku v sobotu 12. září 2015 v době od 9.00 – 10.00 hod. na náměstí v Klatovech
do stánku označeného soutěž „O nejlepší štrúdl“.
Pro výherce jsou připraveny zajímavé ceny.
Těšíme se na společné setkání s Vámi.
Ing. Alena Kunešová,
vedoucí OŠKCR

Dny
evropského
dědictví
Europeans Heritage Days

2015
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ZDARMA

Příští jednání Zastupitelstva

„Záplavy…“
ně. V současnosti probíhají
s vodohospodáři jednání
o přípravě dalších retenčních
zařízeních a úpravách koryta Drnového potoka, jež by
měla Lubům ještě více
pomoci.

Vážení Klatované,
v letních měsících minulých
let nás tu více, tu méně
sužovaly bleskové záplavy.
Zejména ti, co bydlí při
březích jindy poklidných
vodních toků, vědí nejlépe,
jak těžko lze čelit náhlému
přívalu vody a jak velké
škody dokáže způsobit.
Výstavba protipovodňových
opatření pak pravidelně
narážela na fakt, že jsou
vzhledem k malé hustotě
zalidnění, a tudíž malému
počtu ochráněných nemovitostí „ekonomicky“ neefektivní. Těší mne, že i přesto se
po dlouhotrvajících jednáních podařilo na Mochtínském potoce dokončit
první z nich. Poldr s objemem 49 000 m 3 umožní
pozdržení povodňové vlny
a zvětší časový prostor pro
přípravu obyvatel v území
pod ním na příchod povod-

Právě končící suché léto
dalo na „velké“ vody trochu
zapomenout. Do popředí se
dostala záplava jiná, záplava
migrantů
opouštějících
z různých pohnutek svoje
domovy a směřujících na
evropský kontinent. Nelze ji
brát na lehkou váhu, ani
vidět pouze jednostranně. Už
proto, že i naší země se
migrační vlny v minulosti
osudově týkaly, byť směrem
opačným. A právě u příležitosti připomenutí sovětské
okupace Československa
v srpnu 1968 jsem svůj
pohled na současný stav
vyjádřil: „Migrační vlně
čelí evropské demokracie
i dnes. Zásadním rozdílem
pro nás je to, že i my jsme
součástí světa, kde by
migranti mohli zakotvit.
Jsem naprosto přesvědčen,
že než extrémní projevy
nesnášenlivosti je daleko
účinnější obranou před
některými z nich neochvějné trvání na vlastních
hodnotách. Přehnaná tolerance a politická korektnost je z mého pohledu
nebezpečím zdaleka největším. Jsem konsternován, když některá západní
města nerozsvítí vánoční

Úterý 29. 9. 2015 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

strom, aby neurazila
náboženské cítění přišedších obyvatel. Stejně
tak nerozumím debatám
o výstavbách mešit v našem prostoru. Jen tehdy,
budeme-li trvat na tom, že
ti, kdo u nás chtějí žít, musí
plně respektovat naše kulturní tradice a zvyklosti,
máme šanci svou svébytnost uhájit. Jen za těchto
předpokladů se může stát
náš domov i domovem pro
někoho jiného. Budou-li
s tím naprosto jasně
srozuměni ti, kdo naše
pravidla ctít nechtějí, nový
domov zde hledat nebudou. Bude jim jasné, že
zde vítáni nejsou.“

Jednání Rady města

Úterý 15. 9. 2015
Vybráno z obsahu:

Rozbory hospodaření
strana 2
Klatovské dění
strana 3
Z protokolu událostí
Městské policie Klatovy
strana 4
Městské kulturní středisko
a Městská knihovna
informují
strana 5

Komunikace v září
strana 6

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Dny evropského dědictví
program akcí
strana 8

Hráz poldru na Mochtínském potoce - Luby
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Rozbory hospodaření
Vážení čtenáři Zpravodaje,
koncem srpna proběhly pololetní rozbory hospodaření
města a jeho příspěvkových
organizací. Celodenní jednání,
na kterém postupně každý
ředitel organizace se svým
ekonomem představili výsledky
hospodaření své organizace, se
uskutečnilo za velkého zájmu
zastupitelů, ale též členů finančního výboru zastupitelstva
a finanční komise rady města.
Ředitelé s ekonomy jednotlivých organizací čelili četným
dotazům, připomínkám, případně námětům vedení města, radních
i zastupitelů, potřeba je dodat, že se ctí.
Počátkem září rozbory projednala rada města a s příslušným
doporučením je předkládá jednání zastupitelstva, které se
uskuteční 29. září. Dříve než zastupitelstvo rozbory hospodaření
projedná a definitivně je svým usnesením uzavře, seznámí se
s nimi ještě podrobněji na pracovním jednání-semináři.

1,4 mil. Kč.
Rozpočet celkových příjmů je plněn na 51,41%, což je pozitivní
zpráva, neboť příjmy mají být vždy naplněny. Rozpočet celkových
výdajů je zatím plněn jen na 39%, neboť až v druhém pololetí
budou hrazeny významné kapitálové (tj. investiční) výdaje.
Správci rozpočtových kapitol (vedoucí odborů města a ředitelé
organizací) slyšeli na rozborech důrazné připomenutí základní
rozpočtové logiky:“příjmy musí být splněny koncem roku na
100% a více, výdaje naopak nesmí 100% překročit.“
Aplikací tohoto pravidla bychom došli k závěru, že v pololetí
bychom měli dosažená „čísla“ porovnávat na kritérium dané 50%.
Ne vždy to ovšem jde, neboť vývoj příjmů a výdajů není
rovnoměrně rozdělen mezi jednotlivé měsíce. I město musí řídit
své peněžní toky (cash flow). Jaký byl měsíční vývoj příjmů
a výdajů ilustruje graf – údaje jsou v tis. Kč:

Jak město v roce 2015 hospodaří?
Na tuto otázku lze odpovědět základní tabulkou:
Rozpočet města (v tis. Kč)

Základní rozpočet

Rozpočet aktuální Plnění rozpočtu k
(5.RO)
30.6.

Procento plnění
rozpočtu

Finanční prostředky - počáteční stav
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace neinvestiční
Dotace kapitálové
Příjmy běžného roku celkem
Příjmy neinvestiční běžného roku
Příjmy kapitálové běžného roku

0

179 396

179 396

100,00%

241 830
61 195
11 000
34 470
0
348 495
337 495
11 000

273 300
83 155
11 203
62 661
86 749
517 069
419 116
97 952

152 839
39 694
10 485
33 453
29 352
265 823
225 987
39 836

55,92%
47,74%
93,58%
53,39%
33,83%
51,41%
53,92%
40,67%

ZDROJE celkem vč. počátečního stavu

348 495

696 465

445 219

63,93%

Neinvestiční výdaje ( NV )
NV - kapitoly 1-12
NV - kapitola 13 "fondy"

118 805
19 070

185 819
51 620

95 907
15 610

51,61%
30,24%

NV - kap. 15 "organizace"

114 955

127 733

66 284

51,89%

neinvestiční výdaje celkem
Kapitálové výdaje ( KV )
KV - kapitoly 1-12
KV - kapitola 12 "fondy"

252 830

365 172

177 801

48,69%

2 550
0

145 338
61 433

43 604
7 177

30,00%
11,68%

Diskutovanou otázkou letošního roku je vývoj základního
zdroje příjmů měst – sdílených daní. Připomeňme si jej – a to
nejen stavem k datu rozborů, tj. k 30. 6., ale i k aktuálnímu datu
– tj. stavem ke konci srpna: Sdílené daně

VÝDAJE

KV - kap.14 "organizace"
Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE běžného roku celkem
Rozdíl "zdroje - výdaje"
Splátky úvěrů
Výsledek

0

17 640

1 340

7,60%

2 550
255 380
93 115
16 260
76 855

224 411
589 583
106 881
16 654
160 621

52 121
229 922
215 297
1 463
213 834

23,23%
39,00%
201,43%
8,78%
133,13%

Přestože vím, že zkušení čtenáři se v tabulce, kterou opakovaně
publikujeme, již dávno vyznají, dovolte mi jen stručně připomenout, že :
Základním rozpočtem míníme první rozpočet přijatý v prosinci minulého roku, tento rozpočet je poté upravován tzv.
rozpočtovými opatřeními.
Aktuálním rozpočtem míníme rozpočet po posledním rozpočtovém opatření, v tomto případě rozpočet po rozpočtovém
opatření platném k 30. 6. 2015.
Do roku 2015 jsme vstupovali s finančními prostředky ve výši
179,4 mil. Kč, ke konci června disponujeme částkou 213,8 mil.
Kč. Přijali jsme totiž prostředky v objemu 265,8 mil. Kč, proplatili
jsme výdaje za 230 mil. Kč a uhradili jsme splátky úvěru ve výši

Jak je z tabulky patrné, oproti minulému roku nám koncem
srpna „chybí“ 3,7 mil. Kč. Ve formě sdílených daní jsme doposud
obdrželi 144,4 mil. Kč. Zajímavý je sloupec rozdíl - nejvíce nám
meziročně „chybí“ na dani z příjmu fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti a dani z přidané hodnoty. Rozdíl se však
v průběhu roku snižuje (na jaře přesahoval 9 mil. Kč). Je tedy stále
předpoklad, že koncem roku dostane i naše město na účet sdílené
daně v rozsahu roku minulého.
Ty, kdo by měli hlubší zájem prostudovat hospodaření města
a jeho organizací, bych si dovolil pozvat na veřejné jednání
zastupitelstva dne 29. 9. 2015, případně mohou navštívit www
stránky města Klatovy, kde v části věnované rozpočtu, jsou
kompletní dokumenty tomuto tématu věnované. A samozřejmě
jsme připraveni odpovědět i na individuální dotazy našich občanů.
Přeji Vám hezký konec léta.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Klatovské dění
Pavilon skla nabídne
skleněné šaty
Blanky Matragi
Velmi zajímavá výstava, kterou
ocení zejména ženy, oživí od
25. září Pavilon skla v Klatovech. Známá oděvní návrhářka
a výtvarnice Blanka Matragi
zde totiž představí své nevšední
dílo – skleněné šaty nazvané
Orchidej. Jde o jeden z jejích
dvou unikátních skleněných
modelů šatů, který zapůjčilo do
Pavilonu skla Sklářské muzeum
v Novém Boru. Šaty byly zhotoveny v říjnu 2012 na Mezinárodním sklářském sympoziu
IGS právě v Novém Boru. Blanka Matragi se k práci se sklem
dostala už jako studentka sklářské školy v Železném Brodě.
Teprve až potom se věnovala studiím v ateliéru textilní tvorby na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Sklářské kořeny ji po
letech znovu oslovily a nyní se tedy věnuje i designu svítidel,
šperků, užitkovému sklu a volné plastice. Ve své oděvní i sklářské
tvorbě se často nechává inspirovat přírodou a podobně tomu bylo
i tvůrců secesního skla, které je k vidění jako stálá expozice
v Pavilonu skla. Půjde tedy o jedinečnou kombinaci, kterou si
rozhodně nenechte ujít. Výstavu můžete navštívit do 25. listopadu.

Družina knížete Václava bude tentokrát přepadena
Město Klatovy na pondělí 28. září připravuje tradiční
Svatováclavské oslavy. Stejně jako v minulých letech se těsně
před polednem na Černé věži rozezní zvon Vondra a následně
přijede na náměstí svatováclavská jízda. Oproti předchozím
ročníkům této akce nás čeká jedna novinka. V části náměstí proti
jezuitskému kostelu budou ve spolupráci s Pošumavským
automotoklubem připraveny tribuny pro diváky tak, aby pokud
možno všichni dobře viděli na šermířské představení několika
skupin historického šermu. Půjde o scénku, ve které lapkové před
příjezdem na klatovskou radnici přepadnou družinu knížete
Václava. Představení bude trvat zhruba půl hodiny. Následovat
pak bude přijetí sv. Václava starostou města a taneční vystoupení
tanečnic historické skupiny u radnice. Diváci samozřejmě uvidí
také celou řadu jezdců na koních a kočárů tažených koňmi.
Svatováclavské oslavy organizačně zajišťuje městské kulturní
středisko ve spolupráci s celou řadou partnerů. V doprovodném
programu vystoupí skupina historické středověké hudby
Euphorica a skupina staré české lidové hudby Karmína. Program
oslav pak vyvrcholí společným vystoupením Karlovarského
symfonického orchestru, pěveckého sboru Šumavan a Železnorudského smíšeného sboru. Představí se i sólisté Národního
divadla Daniel Klánský a Barbora Perná. Věřím, že Vás tento
program osloví a že nám bude přát počasí.

Ocenění Klatovské teplárny, a.s.
Klatovská teplárna, a.s. získala nedávno v rámci hodnocení
CZECH TOP 100 skóringové ocenění Czech Stability Award
a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice. Toto
hodnocení poskytuje nezávislý pohled na finanční i nefinanční
bonitu společnosti. Ocenění, které uděluje Bisnode Česká
republika, a.s. formou certifikátu, zaručuje otevřenost hodnocené
společnosti, tedy poskytování dostatku otevřených informací
o svém hospodaření či vlastnické struktuře. Rovněž vypovídá
o její stabilitě na následujících 12 měsíců.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Územní sdružení ČZS Klatovy
a
Městské kulturní středisko v Klatovech
Vás srdečně zvou na
26. zahrádkářskou výstavu

Zahrada POŠUMAVÍ VIII.
která se koná ve dnech 2. až 5. října 2015
v Kulturním domě v Klatovech pod záštitou
pana senátora Jana Látky
a za finanční podpory Plzeňského kraje
Slavnostní zahájení výstavy dne 2. října 2015 v 10.00 hod.
V 15.00 hodin dne 2. října 2015 slavnostně vyhlásíme výsledky
soutěže dětí „Naše zahrada“ a soutěže „Jablko roku“.
Otevírací doba: pátek, sobota a neděle od 09.00 do 17.00 hod,
v pondělí od 09.00 do 16.00 hod.
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Z protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 1. 8. 2015 přijala stálá služba Městské policie Klatovy oznámení
o malém chlapci, který sedí na železničním přejezdu v ulici Voříškova.
Na místo byla vyslána hlídka strážníků a zde nalezla čtyřletého chlapce,
kterého po zjištění totožnosti předala jeho matce v bydlící v Nádražní
ulici. Chlapec sebral matce klíče, když kojila mladší dítě, odemkl dveře
do bytu a vyšel na ulici. Strážníci věc vyřešili s matkou dítěte domluvou.
Dne 5. 8. 2015 přijala stálá služba MP Klatovy oznámení obyvatelky
domu v Zahradní ulici, že je napadána partnerem. Hlídka strážníků MP
na místě zastihla oznamovatelku i jejího přítele. Ten byl opilý, rozbil
v bytě nějaké věci a slovně ženu napadal. Ona pouze chtěla, aby jí vrátil
klíče od bytu, na které nemá žádný nárok a nechce ani za poškozené věci
finanční náhradu. Muž za přítomnosti strážníků vrátil klíče a byt opustil.
Dne 7. 8. 2015 přijala hlídka strážníků MP oznámení o rvačce dvou
mužů na autobusovém nádraží. Strážníci zde nalezli již jen jednoho
z mužů. Druhý před příjezdem hlídky odjel autobusem. Po kontrole
totožnosti přítomného bylo zjištěno, že rvačka vznikla pro dluh ve výši
100,- Kč. protože nikdo nechtěl nic oznamovat, byla věc na místě
vyřešena domluvou.
Dne 8. 8. 2015 přijala stálá služba MP oznámení o muži, který
obtěžoval obsluhu prodejního stánku na nám. Míru v průběhu
vystoupení skupiny Katapult. Jednalo se o silně podnapilého muže
z obce u Kolince. Muž byl zpočátku na strážníky agresivní, ale nakonec
se po kontrole totožnosti zklidnil. Strážníci upustili od jeho převozu do
PAZS. Podařilo se kontaktovat jeho manželku, která pro něj poslala syna
a ten otce odvedl. Muž se později dostavil na služebnu MP, kde se za své
chování strážníkům omluvil.
Dne 10. 8. 2015 v 23.07 hod. přijala hlídka strážníků MP oznámení
o muži, který sedí u kruhového objezdu v Soběticích. Strážníci zde
nalezli staršího muže (1929) z Křištína, který šel pěšky z Klatov domů,
kde byl prý nakupovat. Hlídka muže převezla do místa bydliště, protože
byl z cesty fyzicky vyčerpaný.
Dne 16. 8. 2015 požádala PČR strážníky MP o prověření oznámení
z ubytovny v ulici Zahradní, kde se mají pohybovat dva agresivní
mladíci. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná dle popisu o jí známé
osoby. Ty však před příjezdem hlídky z ubytovny utekly. Jednalo
o vymáhání jim dlužné částky od dvou obyvatel ubytovny. Na místo se
dostavila hlídka PČR k šetření této záležitosti. Strážníci pátrali v okolí
po mladících, ale s negativním výsledkem.
Dne 21. 8. 2015 v 21.35 hod. požádal majitel bytu v ulici
Masarykova strážníky MP o pomoc s netopýry, které mu vletěli do bytu
otevřeným oknem. Jednalo se asi o 10 netopýrů. Strážníci je za pomocí
dek muži pomohli z bytu vyhnat.
Dne 22. 8. 2015 v průběhu kontrolní činnosti v okolí OD Penny
zjistila hlídka strážníků MP muže, který má vysloven zákaz pobytu
v Klatovech. Přestože se muž pokoušel před strážníky ukrýt, byl
zadržen. Ze strany zadrženého se jedná o podezření z trestného činu.
Muž byl strážníky předveden a předán na OO PČR k dalšímu šetření.
Dne 23. 8. 2015 v 22.17 hod. služba azylového domu v ulici
Koldinova oznámila stálé službě MP, že pro silné krvácení byla do
nemocnice odvezena jedna z ubytovaných, matka dětí, o které se nyní
nemá kdo postarat. Otec dětí s nimi nežije. Strážníci kontaktovali
pracovnici oddělení OSPOD MěÚ, která jim sdělila místo pobytu otce
dětí. Otec byl strážníky vyrozuměn a děti si v azylovém domě vyzvedl.
Dne 24. 8. 2015 přijala stálá služba MP oznámení obsluhy z čerpací
stanice Petra v Domažlické ulici, že jim byl neznámým mužem odcizen
slunečník. Hlídka strážníků MP obdržela od obsluhy ČS popis osoby
podezřelé z krádeže a provedla kontrolu okolí stanice, ale s negativním
výsledkem. Až poté obsluha stanice ukázala hlídce MP kamerový
záznam. Na něm jeden ze strážníků poznal pachatele krádeže, muže,

kterého před časem řešil za jiný přestupek. Vzhledem
ke skutečnosti, že se jednalo o podezření z trestného
činu a strážníkům nebyla výše škody na slunečníku
známa, byla věc neprodleně oznámena na OO PČR.
Dne 27. 8. 2015 přijala stálá služba MP oznámení školníka ze ZŠ
Tolstého o skupině mladíků, kteří lomcovali plotem u školy, vylili barvu
na chodník a jeden z nich kamenem rozbil okno na školní budově.
Hlídka strážníků MP zadržela tuto skupinu v lesoparku Hůrka. Po
ztotožnění osob a podání vysvětlení bylo zjištěno, že pachatel přestupku
co rozbil okno, se zde nenachází. Ostatní zadržení poskytli hlídce adresu
jeho trvalého bydliště. Strážníci kontaktovali jeho matku, která jim
poskytla totožnost syna a kde se zdržuje. Protože dle vyjádření školníka
ZŠ Tolstého bude velmi pravděpodobně oprava okna výší než 5000,- Kč
přivolali strážníci na místo hlídku PČR a věc se všemi zjištěnými
skutečnosti jim předali k dalšímu šetření.
Dne 28. 8. 2015 přijala stálá služba MP oznámení o napadení
rozhodčího při fotbalovém utkání Klatovy - Most. Strážníci MP na místě
zjistili, že byl v šatně fyzicky napaden asistent rozhodčího. Na žádost
rozhodčího strážníci ztotožnili útočníka, jednalo se o majitele
hostujícího klubu. Oznamovatel nechtěl přestupek strážníky řešit s tím,
že jej budou oznamovat na FAČR. Chtěl pouze zjištění totožnosti
útočníka. Hlídka MP společně s hlídkou PČR do konce zápasu a během
odjezdu fanoušků dohlížely dodržování veřejného pořádku.
František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:
10. 9. 2015 DEN PRO Světlušku v Klatovech – Světluška | Nadační
fond Českého rozhlasu ve spolupráci se Zdravým Městem Klatovy
pořádá dne 10. 9. 2015 od 10.00 hod. u Kulturního domu v Klatovech
„Den pro Světlušku“.
Akce je určena pro MŠ, ZŠ, SŠ a širokou veřejnost a uskuteční se
za podpory Bartolomeo o.s., MěKS Klatovy, Spolku Beseda z.s.,
SZPŠ v Klatovech a klatovských dobrovolníků, DDM Klatovy
a VOŠ, OA, SZŠ, JŠ Klatovy a Mammocentra Klatovy.
17. 9. 2015 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
KLATOVY 2015 – KONCERT ZAHRANIČNÍCH UMĚLCŮ
– Evelin Aguirre-Araya (Chile) - violoncello / Maxim Averkiev
(Rusko) - klavír. Od 19.00 hodin, sál klatovské radnice.
19. 9. 2015 FARMÁŘSKÝ TRH V KLATOVECH
Od 8.00 do 12.00 hod., náměstí Míru Klatovy.
28. 9. 2015 SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Svatováclavská jízda a kulturní program na klatovském náměstí Míru
od 11.00 do 16.00 hod.
Program:
10.00 - reprodukovaná hudba
11.00 - EUPHORICA – koncert historické středověké hudby
11.55 - SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ
12.00 - SVATOVÁCLAVSKÁ JÍZDA – průvod koní a přivítání sv.
Václava starostou města Klatov – Mgr. Rudolfem Salvetrem
12.35 - EUPHORICA – koncert historické středověké hudby
14.00 - KARMÍNA – koncert staré české lidové hudby
16.00 - reprodukovaná hudba
18.00 - vyvrcholením oslav sv. Václava bude koncert v jezuitském
kostele.
Účinkují: Karlovarský symfonický orchestr pod vedení dirigenta Jana
Kučery, smíšený pěvecký sbor Šumavan a Železnorudský smíšený
sbor se sbormistrem Jaroslavem Pletichou.
Hosté: sopranistka Barbora Perná a barytonista Daniel Klánský.
VÝSTAVA:
„PŘEDSTAVUJEME SE“ - ZŠ a MŠ, Hálkova 133, Klatovy.
1. 9. - 25. 9. 2015 - výstava dětských výtvarných prací na téma
příroda. Otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin. Galerie
Atrium kulturního domu.
Letošní 6. ročník mykologické výstavy se bohužel z důvodů
extrémního sucha nekoná! Děkujeme za pochopení.

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ V KULTURNÍM DOMĚ
V průběhu září proběhnou zápisy do zájmových kroužků v těchto
termínech:
1. 9. od 16.00 hod. MAŽORETKY A ROZTLESKÁVAČKY
1. 9. od 19.00 do 21.00 hod. vítáni zájemci o členství
ve FOTOKLUBU
1. 9. od 19.30 do 20.30 hod. NUMISMATICI
2. 9. od 15.30 hod. MODERN BABY
3. 9. od 17.00 hod. BREAK DANCE
3. 9. od 16.30 do 17.30 hod. KONDIČNÍ CVIČENÍ
3. 9. od 19.30 hod. vítáni zájemci o loutkové divadlo
starší 15 let – loutkový soubor BROUČEK
4. 9. od 17.00 hod. ORIENTÁLNÍ A BŘIŠNÍ TANCE
8. 9. od 16.00 do 17.00 hod. COUNTRY TANCE
8. 9. od 17.00 do 19.00 hod. PALIČKOVÁNÍ
11. 9.od 16.00 hod. SPOLEČENSKÝ TANEC
Nově jsme pro Vás připravili Hravé a zdravé cvičení s prvky
pohádkové jógy pod vedením paní Marie Homolkové. Cvičení je
určeno pro děti od předškolního věku až do 9 let, případně i děti
mladší – dle zájmu. Koná se každé pondělí od 16.00 – 17.00 h ve
víceúčelovém sálu KD.
Další novinkou je výuka Tai – chi pro začátečníky pod vedením paní
Lenky Šímové. Zájemci o tato cvičení zasílejte přihlášku na
tomankova@mksklatovy.cz
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
MěKS přijímá přihlášky na podzimní „Taneční pro dospělé“. Kurz
bude zahájen 13. 9. 2015 a bude probíhat každou neděli, mimo 18. 10.
2015. Závěrečná lekce 22. 11. 2015. Kurz je rozdělen: – začátečníci
od 17.00 do 19.00 hod., – pokročilí od 19.00 do 21.00 hod. Informace
a přihlášky na tel.: 376 370 919, email: tomankova@mksklatovy.cz,
www.mksklatovy.cz.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Akce v Městské knihovně Klatovy – září
VÝSTAVY:
Čítárna:
Křišťál, z.s. pro občany starší 18 let s duševním onemocněním
vystavuje svoji tvorbu – autorskou poezii, rukodělné výrobky,
fotografie a obrázky s tématem „Podzim“. Vernisáž k výstavě
proběhla 1. září 2015 od 10 hodin.
Galerie knihovny:
Výstava obrazů a kreseb Radky Grösslové „Kreslím co vidím,
maluji co cítím...“
Výstava trvá od 1. 9. do 31. 10. 2015.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny
Čtvrtek 10. září 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Slavnostní prezentace knihy Anny Vlčkové „Krása na prodej“
a dětské publikace Magdaleny Polákové „U nás doma na
zahradě“.
V hudebním programu vystoupí ženský pěvecký sbor Carmina.

Úterý 15. září 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Přednáška Ing. Vlastimila Bažanta. Již potřetí přivítáme
v Klatovech tohoto známého biopraktika. Je přikládání rukou
využitelné? Jak si poskytovatel vylepšuje regenerační systém
a zároveň regeneruje systém klienta. Uzdravování akupunkturou.
Vstupné 50 Kč.
Čtvrtek 24. září 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Přednáška Karla Mráze „Básník Rudolf Mayer (150. výročí
úmrtí)“.
Čtvrtek 1. října 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Cestopisný pořad Zdeňka Vacka „Laponsko“.
Všechny informace o akcích najdete průběžně na webu
a sociálních sítích knihovny.
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Opravy komunikací v měsíci září 2015
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Oprava inženýrských sítí a komunikací v části Akátové ulice –
rekonstrukce kanalizačního řadu, rekonstrukce vodovodního řadu včetně
přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu včetně přípojek, oprava povrchu
chodníků a vozovky v úseku mezi Studentskou ulicí a propojovací
komunikací k Jabloňové ulici.
Termíny provedení opravy povrchu komunikací: 17. 8. – 11. 9. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zachován.
Rozšíření MK s odvodněním vozovky u dětského hřiště v obci
Štěpánovice – jedná se o vyřešení odvodnění dešťových vod z této
komunikace do přilehlého příkopu včetně rozšíření vozovky.
Termín provedení: 24. 8. – 4. 9. 2015.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.
Prodloužení veřejného osvětlení v Klatovech, u Lomečku – jedná se
o vybudování nového veřejného osvětlení při cestě od Lomečku podél domů
čp. 894, č.e. 350 směrem k centrálnímu hřbitovu.
Termín provedení: 17. 8. – 4. 9. 2015.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.
Rekonstrukce plynovodu v ulici Dr. Sedláka – investorem akce je firma
RWE. Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodního potrubí vedoucího
v tělese stezky pro pěší a cyklisty v ulici Dr. Sedláka, po pravé straně ve
směru k Lázním. Současně též v části ulic Franty Šumavského a Koldinova.
Součástí akce bude i provedení celoplošné opravy povrchu této smíšené
stezky.
Termín provedení: 17. 8. – 31. 10. 2015.
Práce se provedou po částech za úplné uzavírky stezky, příjezdy do
areálů firem budou zabezpečeny.
Rekonstrukce sdělovacích kabelů Máchova ulice – investorem akce je
firma Telefonica O2. Jedná se o rekonstrukci sdělovacích kabelů
v chodníku části Máchovy ulice v úseku od Podhůrecké po Družstevní vlevo.
Současně bude provedena výměna sloupů veřejného osvětlení. Poté dojde
k celoplošné úpravě asfaltového povrchu chodníku.
Termín provedení: 17. 8. – 31. 10. 2015.
Práce se provedou po úsecích za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace vedoucí k železniční trati v obci Točník –
celoplošná oprava povrchu včetně odvodnění zřízením uličních vpustí na
komunikaci vedoucí za kapličkou k železniční trati.
Termín provedení: 1. 9. – 25. 9. 2015.
Práce se provedou po částech za úplné uzavírky provozu na této
objezdové komunikaci, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem
bude zabezpečen.
Točník - chodník u silnice III/11766 – jedná se o provedení dešťové kanalizace, chodníku ze zámkové dlažby, tzv. „vjezdové brány“ na počátku obce
ve směru od Klatov, úpravu autobusových zastávek, úpravu prostranství
před kulturním domem, veřejného osvětlení a zeleně podél silnice 3. třídy
v úseku od počátku obce po křižovatku na Předslav a Vícenice.
Termín provedení: 1. 9. – 30. 10. 2015.
Práce se budou provádět po úsecích za omezeného provozu. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Prodloužení veřejného osvětlení na komunikaci „k rokli“ v obci Štěpánovice – jedná se o instalaci nového veřejného osvětlení na této komunikaci.
Termín provedení: 1. 9. – 16. 10. 2015.
Práce se provedou za částečné uzavírky komunikace, přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce kabelu ČEZ v Podhůrecké ulici – investor akce je ČEZ
Distribuce a.s. Jedná se o provedení rekonstrukce elektrokabelu umístěného
v chodníku v části ulice Domažlická (před Klatovským dvorem) a části ulice
Podhůrecká v úseku od Domažlické po Harantovu vpravo. Na závěr bude
provedena celoplošná oprava povrchu chodníku.

Termín provedení: 1. 9. – 30. 9. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace mezi obcemi Srbice-Křištín – jedná se
o celoplošnou opravu povrchu této propojovací komunikace mezi obcemi,
po které je vyznačena cyklotrasa č. 2277.
Termín provedení: 7. 9. – 25. 9. 2015.
Práce budou prováděna za úplné uzavírky provozu na této komunikaci.
Oprava povrchu komunikace ve vnitrobloku Vaňkova/Koldinova –
jedná se o instalaci veřejného osvětlení, úpravu příjezdové komunikace,
parkovacích stání a stání pod kontejnery ve vnitrobloku domů čp. 428-431 a
mateřské školy.
Termín provedení: 14. 9. – 16. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace ve vnitrobloku,
přístup pro pěší do domů i školky bude zabezpečen.
Oprava povrchu části parkoviště v ulici Komenského – jedná se o provedení úpravy povrchu rozbité části tohoto parkoviště včetně odvodnění.
Termín provedení: 21. 9. – 23. 10. 2015.
Oprava povrchu části chodníku v Alešově ulici – jedná se o provedení
celoplošné opravy chodníku před domy čp. 816, 817 v Alešově ulici.
Termín provedení: 21. 9. – 16. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky této části chodníku, přístup k pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace v části „Boudov“ v obci Otín – jedná se
o celoplošnou opravu povrchu komunikace včetně úpravy uličních vpustí.
Termín provedení: 21. 9. – 16. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky této komunikace, přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace ke hřbitovu v obci Křištín – celoplošná
úprava povrchu této komunikace.
Termín provedení: několik dnů v termínu od 29. 9. do 23. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace.
Oprava povrchu příjezdu na pp.č. 653/7 v obci Tupadly – celoplošná
úprava povrchu této příjezdové komunikace k RD.
Termín provedení: několik dnů v termínu od 29. 9. do 16. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu a veřejné osvětlení na komunikaci k železniční trati
v obci Vícenice – jedná se o instalaci nového veřejného osvětlení
a celoplošnou opravu této komunikace včetně zřízení uličních vpustí.
Termín provedení: 21. 9. – 30. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na
komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí p. František
Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo Bc. Luboš
Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Informace o probíhajících investičních akcích
„Zateplení ZŠ Tolstého Klatovy“
Předmětem plnění je kompletní zateplení všech pavilonů ZŠ obvodového pláště budov, střešních konstrukcí a výměny výplní
otvorů. Dodavatelem stavby je firma STAFIKO stav s.r.o. Domažlice
a celkové náklady činí 33 033 000 Kč vč. DPH. Na akci byla
poskytnuta dotace z OPŽP. Probíhá druhá etapa s dokončením v
10/2015.

„Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ Studentská, KT“
Předmětem plnění je kompletní revitalizace zahrady MŠ – úprava
pískovišť, nová pískoviště, přemístění stávajících hracích prvků
a doplnění nových, úprava a doplnění výsadby. Dodavatelem stavby
je firma Danil Dvořák, Klatovy a celkové náklady činí 2 280 647,93
Kč vč. DPH. Na akci byla poskytnuta dotace z OPŽP.
Termín realizace: 07 – 10/2015.

„Snížení energetické náročnosti MŠ Podhůrecká“
Předmětem plnění je kompletní zateplení všech pavilonů MŠ obvodového pláště budov, střešních konstrukcí a výměny výplní
otvorů. Dodavatelem stavby je firma Klatovská stavební společnost
s.r.o. Klatovy a celkové náklady činí 8 578 900 Kč vč. DPH. Na akci
byla poskytnuta dotace z OPŽP. Termín realizace: 06 – 10/2015.

„Divadlo Klatovy – elektroinstalace a vzduchotechnika“
Předmětem plnění je dodávka a montáž nové elektroinstalace a
vzduchotechniky. Dodavatelem stavby je firma SunnyMont s.r.o.
Hostomice a celkové náklady činí 5 998 722,72 Kč vč. DPH. Akce je
rozdělena do dvou etap. Termín realizace: I. etapa 15. 6. 2015
– 31. 8. 2015, II. etapa 1. 7. 2016 - 30. 8. 2016.

„Snížení energetické náročnosti MŠ Koldinova“
Předmětem plnění je kompletní zateplení pavilonu MŠ obvodového pláště budov, střešních konstrukcí a částečná výměna
výplní otvorů. Dodavatelem stavby je firma Klatovská stavební
společnost s.r.o. Klatovy a celkové náklady činí 3 593 700 Kč vč.
DPH. Na akci byla poskytnuta dotace z OPŽP.
Termín realizace: 06 – 09/2015.

„Rybník Sobětice“
Předmětem plnění je odbahnění rybníka, oprava odvodu vod
z rybníka, obnova nefunkčního vypouštěcího zařízení a odstranění
dřevin při odtoku z nádrže, vývratů dřevin a odstranění uhynulých
dřevin. Dodavatelem stavby je firma ZVÁNOVEC a.s. České Budějovice a celkové náklady činí 1 789 271 Kč vč. DPH. Na akci byla
poskytnuta dotace z OPŽP. Termín realizace: 10/2014 – 10/2015.

„Snížení energetické náročnosti MŠ Karafiátová“
Předmětem plnění je kompletní zateplení pavilonu MŠ obvodového pláště budov, střešních konstrukcí a výměny výplní
otvorů. Dodavatelem stavby je firma Klatovská stavební společnost
s.r.o. Klatovy a celkové náklady činí 3 412 200 Kč vč. DPH. Na akci
byla poskytnuta dotace z OPŽP. Termín realizace: 06 – 09/2015.

„Sobětice – stavební úpravy vodojemu“
Předmětem plnění je oprava stávajícího vodojemu. Jedná se
o zastřešení sedlovou střechou, zateplení stěn a soklu, včetně opravy
stávající hydroizolace, výměnu dveří, oken a sanace betonových
povrchů stěn a stropů. Dodavatelem stavby je firma K&K
TECHNOLOGY a.s. Klatovy a celkové náklady činí 2 233 660 Kč vč.
DPH. Termín realizace: 07 – 09/2015.

„Snížení energetické náročnosti ZŠ Plánická“
Předmětem plnění je kompletní zateplení objektu základní školy
č.p. 208/I. - obvodového pláště budov, střešních konstrukcí a výměny
výplní otvorů. Dodavatelem stavby je firma SMP, a.s. Praha a celkové
náklady činí 20 326 790 Kč vč. DPH. Na akci byla poskytnuta dotace
z OPŽP. Termín realizace: 04 – 10/2015.

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

OPŽP

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2015 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2015 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

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

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

Podpis

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.
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Město Klatovy zve na Dny evropského dědictví
V letošním roce se v České republice uskuteční již 25. ročník Dnů evropského dědictví
- European Heritagwe Days (EHD).
V tyto dny se v měsíci září každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších
památek, budov, objektů a prostor, probíhá doprovodný kulturní program.

V Klatovech je v rámci těchto dnů ve dnech 11. 9. a 12. 9. 2015 připraven
na náměstí Míru bohatý program:
11. 9. -

19.00 - Skupina Žalman & Spol.

12. 9. -

10.00
10.45
11.15
12.00
12.30
14.00
14.45
15.00
15.30
16.00
17.30

-

Dechový orchestr Skalanka
Taneční a pohybové studio KROK
Dechový orchestr Skalanka
ZUŠ Klatovy – pohádka „Šípková Růženka“
BIG BAND Klatovy
Folklorní soubory Šumava a Šumavánek při T.J. Sokol Klatovy
Vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší štrúdl“
ZUŠ Klatovy – „ Zkouška z klatovské historie“
Skupina Cik Cak – „Ledové království“
F.R.C
Petr Bende a cimbálová muzika Grajcar

Doprovodný program:
Za zvýhodněné vstupné – Černá věž, katakomby, muzeum, barokní lékárna,
Pavilon skla.
Komentovaná vycházka po pamětihodnostech v centru města – 14.30 a 16.00 hod.
Prezentace výrobků „Regionální potravina“, řemeslný trh.
Soutěž „O nejlepší štrúdl“Prosíme všechny šikovné pekařky i pekaře a specializované ﬁrmy o donesení svých
výrobku v sobotu 12. září 2015 v době od 9.00 – 10.00 hod. na náměstí v Klatovech
do stánku označeného soutěž „O nejlepší štrúdl“.
Pro výherce jsou připraveny zajímavé ceny.
Těšíme se na společné setkání s Vámi.
Ing. Alena Kunešová,
vedoucí OŠKCR

Dny
evropského
dědictví
Europeans Heritage Days

2015
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Příští jednání Zastupitelstva

Jak dál s odpady…

Vážení Klatované,
nakládání s odpady věnuje
město Klatovy dlouhodobě
velkou pozornost. Jako
velmi prozíravé se ukazuje
rozhodování zastupitelů
koncem minulého století,
kteří odolali nabídkám
nejrůznějších společností.
Městu tak zůstala plná
kontrola nad odpadovým
hospodářstvím. Spolu s ní
však souvisí i potřeba
reagovat na často se měnící
a stále přísnější normy.
Jejich splnění znamená
pochopitelně i nemalé
investice.
V posledních letech
výrazně přibylo nádob pro
separovaný odpad. Klasické zvony doplnila i dvě
místa s podzemními kontejnery. Postupně bychom
chtěli obdobné úložiště
vybudovat i v dalších

lokalitách, kde nám to
umožní vedení podzemních
sítí. Nový areál sběrného
dvora splňuje všechny potřebné normy a navíc
poskytuje vhodný prostor
pro následné vybudování
třídící linky směsného
komunálního odpadu. Připočítáme-li dostatečnou
kapacitu skládky ve Štěpánovicích a před pár týdny
zahájený provoz v kompostárně
„Technických
služeb“, zdálo by se, že
jsme pro nejbližší roky plně
zabezpečeni.
Nemůžeme však pominout záměry státu i Plzeňského kraje, které jednoznačně kladou důraz na
výrazné omezení skládkování a nahradit jej
energetickým využitím
odpadů. Cestou k naplnění
tohoto záměru je výrazné
zvýšení poplatků za ukládání dále využitelných odpadů na skládky. Jejich výši
ovlivnit nedokážeme. Hledáme však jiné cesty
k tomu, abychom dokázali
likvidovat odpad za cenově
přijatelných podmínek –
pro obyvatele, firmy i organizace. Jednou z nich je
vytvoření „Pošumavské
odpadové společnosti“,
jejíž vznik schválilo v průběhu září zastupitelstvo
Klatov a Sušice. Otevřené
dveře do ní mají též ostatní
obce v regionu. Je jen na
jejich uvážení, zda budou

ZDARMA

Úterý 10. 11. 2015 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

chtít jen využívat jí nabízených komplexních služeb,
nebo do ní přímo vstoupit.
Vznik společnosti je důležitý především s ohledem
na to, že za několik měsíců bude spuštěn provoz
„chotíkovské spalovny“
nedaleko Plzně. Ročně
bude potřebovat desítky
tisíc tun odpadů. Při větším
množství námi dodávané
odpadní suroviny bychom
pak měli dosáhnout přijatelnějších podmínek za
její likvidaci.
Zastupiteli učiněné rozhodnutí přinese výsledný
efekt až za několik let.
Odkládat jej by však v budoucnu znamenalo s velkou
pravděpodobností výraznou
finanční zátěž pro všechny
naše obyvatele.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý 20. 10. 2015
Úterý 3. 11. 2015
Středa 18. 11. 2015
Vybráno z obsahu:

Rozpočet města a dotace
strana 2
Zámek v Újezdci u Klatov
je už šedesát let
domovem seniorů
strana 3
Z protokolu událostí
Městské policie Klatovy
strana 4
Městské kulturní středisko
informuje
strana 5

Komunikace v říjnu
+ Akce v Městské
knihovně v Klatovech
strana 6

Podzemní kontejnery v Nádražní ulici.

foto: Jiří Tománek

STRANA 2

ŘÍJEN 2015

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Rozpočet města a dotace
Vážení čtenáři Zpravodaje,
častým tématem diskusí jsou
v posledních letech dotace.
Zvykli jsme si na to, že
„přicházejí z Bruselu, že jsou
jimi vylepšovány rozpočty
státu, krajů, obcí…, že je
složité je získávat a že administrativa, spojená s nimi, je
enormní a rozsáhlá… a podmínky leckdy až nesmyslné… “. Proč ty uvozovky,
které jsem v souvětí použil?
Nejen proto, že vlastně cituji
výroky, které jsem opakovaně slyšel, ale i proto, že popisují jen
část pravdy. Zapomínáme například i na to, že Česká republika
„do Bruselu peníze také posílá“, že nejsou jen dotace
„evropské“, že leckdy dotace pokřivují ekonomické relace a že
asi jen těžko lze přijmout za kritérium úspěšnost jen objem
získaných dotací atd.
Přesto zvážíme-li pro a proti, je účelné, aby se město snažilo
získávat dotace, které efektivně podporují jeho činnost
a projekty. Dovolte mi proto udělat malý přehled o dotacích,
které město Klatovy získalo dokonce září letošního roku.
V přehledu budu uvádět nejen kolik jsme skutečně přijali na
účty města, ale i výši dotace, kterou v letošním roce očekáváme
– tj. jak skutečnost, tak rozpočet.
Dotace se dělí na neinvestiční a investiční:

investičních dotací. Skutečně jsme do tohoto data obdrželi
50,6 mil. Kč, tj. 60% očekávané výše dotace. Investiční dotace
si dále rozdělujeme podle toho, kdo je poskytuje (stát, státní
fondy, regionální rady, EU). Pro přehlednost uvádím
nejvýznamnější položky, se kterými pracuje rozpočet města:
Přehled o přijatých dotacích města k 30. 9. 2015 (v Kč)
Účel

Rozpočet Skutečnost SK/URO

Zateplení ZŠ Plánická - OPŽP

15 270 794

0

0,00 %

Kompostárna města Klatovy - OPŽP

14 556 569 14 548 290

99,94 %

Zateplení ZŠ Tolstého, Klatovy - OPŽP

13 401 468

57,61 %

7 720 954

Zatraktivnění areálu letního kina v Klatovech na kulturní centrum

9 751 118

9 751 118 100,00 %

Sobětice - propojovací komunikace silnice I/22 Sobětice - Lažánky

6 150 416

6 150 416 100,00 %

Točník - chodník u silnice

4 784 000

0

0,00 %

Překladiště komunálního odpadu města Klatovy - OPŽP

2 470 582

2 413 917

97,71 %

Poldr na Mochtínském potoce - Luby - OPŽP

2 316 433

1 124 734

48,55 %

Luby za Tatranem - rekonstrukce místní komunikace

2 307 282

2 307 282 100,00 %

Vybavení pro potřeby výuky - základní školy Klatovy

2 240 000

Revitalizace zahrady MŠ Studentská - OPŽP

1 854 295

0

0,00 %

Revitalizace rybníka v Mercandiniho sadech, Klatovy - OPŽP

1 758 685

1 524 057

86,66 %

COH Klatovy - II. etapa - kompostovací technologie - OPŽP

1 687 250

1 687 250 100,00 %

0

0,00 %

Z tabulky je patrný postupný vývoj realizace jednotlivých
akcí a jejich úhrad. Je třeba znovu připomenout, že:
a) Dotace jsou jen příspěvkem k akci či projektu, že investiční
výdaje jsou vždy vyšší, než je zde uváděná částka dotace.
b) Dotace se stává součástí rozpočtu roku ve výši dané
rozpočtovým opatřením. Město totiž účtuje na principu
příjem/výdaj, nikoliv výnos/náklad jako účtují podnikatelské subjekty. Proto například u položky „Revitalizace
rybníka v Mercandinových sadech“ zde vidíte jen tu část
dotace, kterou předpokládáme získat v letošním roce (stejně
např. i u poldru na Mochtínském potoce) – v rozpočtu
minulého roku je pak uvedena část, již jsme obdrželi loni.
Součtem částek dotací letošního a loňského roku pak
získáme celkovou výši dotace na tuto akci.
c) Dotace jsou zpravidla poskytovány „ex post“ – tj. zpětně po
realizaci (a vyúčtování a vyhodnocení) akce či projektu.
Rozpočet města musí být připraven profinancovat vždy akci
celou a zpětně se do něj „vrací“ část financovaná dotací.

Neinvestiční dotace:
V aktuálním rozpočtu počítáme s neinvestičními dotacemi ve
výši 64,5 mil. Kč, do 30.9. jsme skutečně obdrželi 47,6 mil. Kč
– tedy 74% předpokládaného rozpočtu. Nejvýznamnější
neinvestiční dotací, se kterou město počítá, je tzv. „neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu“. Co se za tímto strašidelným názvem skrývá ? Je to
vlastně dotace na tzv. výkon státní správy. Po zrušení okresů,
vzpomínáte (?), přešla část jejich agendy na města s tzv.
rozšířenou působností. Ta vykonávají tedy i část státní správy
(např. na úseky výstavby a územního plánování, dopravy,
živnostenského podnikání, v sociální oblasti atd.). A právě za to
stát městům přispívá touto dotací – v našem případě počítáme
s tím, že na rok 2015 dostaneme od státu 29,7 mil. Kč, do konce
září jsme obdrželi platbu ve výši 22,3 mil. Kč. Na výkon
sociálně právní ochrany dětí jsme obdrželi 7,7 mil. Kč, na
zřízení pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací
1,8 mil. Kč, Městská knihovna Klatovy tradičně dostává dotaci
od Plzeňského kraje na výkon tzv. regionální funkce, letos
zatím 567 tis. Kč, Městský ústav sociálních služeb na své
služby 9,6 mil. Kč, Lesy města Klatov zajišťují činnost
odborného lesního hospodáře – z tohoto důvodu jsme obdrželi
dotaci ve výši 662 tis. Kč. Podotýkám, že dotace jsou velmi
často jen příspěvkem na danou činnost a že výše výdajů
na činnost není totožná s výší dotace.

Rozpočet ke konci září počítá s tím, že na přijatých dotacích
získáme celkem 148,7 mil. Kč. Skutečně jsme již přijali
98,2 mil. Kč. Očekáváme další příjmy tak, jak budou akce
a činnost realizovány – např. po dokončení zateplení ZŠ Plánická nám přijde cca 15 mil. Kč.
Závěrem bych rád připomněl, že zúčtováním příjmu dotace
práce na dotacích zdaleka nekončí. Po dobu tzv. udržitelnosti
projektu je nutné o něm opakovaně referovat poskytovateli
dotace, přicházejí různé kontroly, které prověřují tu či onu
stránku dotační smlouvy, i s dotacemi je tedy poměrně hodně
práce, kterou,věřím, zaměstnanci úřadu dělají rádi, protože
i oni vidí, jaké efekty ta či ona dotace přinesla. A věřím, že je
vidíte i Vy, občané města.
Přeji Vám hezký den.

Investiční dotace:
K datu 30. 9. náš rozpočet obsahuje částku 84,2 mil. Kč

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Zámek v Újezdci u Klatov je už šedesát let
domovem seniorů

V těchto dnech si Domov pro
seniory v Újezdci, který
spravuje Městský ústav sociálních služeb v Klatovech,
připomíná 60. výročí své
existence. Za tuto dobu areál
někdejšího zámku prošel
mnoha úpravami, které ho
postupně změnily v moderní
zařízení, splňující současné
nároky na sociální služby.
Zájemci, kteří se chtěli o tom
osobně přesvědčit, měli
příležitost na Dni otevřených
dveří, který se u příležitosti
připomenutí zmíněného výročí konal 7. října.
Víska Újezdec leží ve svahu pod Spáleným lesem 6 km
od Klatov. Zdejší zámek
prošel složitým stavebním
vývojem, od tvrze neznámé
podoby ze 14. století, přes

zámek s hospodářským dvorem a čtyřmi přilehlými rybníky až po zařízení sloužící
sociálním účelům. Na sklonku 18. století renesanční
zámek barokně přestavěl
Ennis z Atteru a Iveagu. Na
otisku stabilního katastru
z roku 1837 je dobře vidět
vlastní budova zámku, kterou
zde tvoří dvě značně členité
a propojené objekty. Z dobových fotografií ze dvacátých
let 20. století je zřejmé, že
zámek vypadal výrazně jinak
než nyní. Na nich jsou zachyceny dvě přízemní budovy
a spojovací křídlo. Štíty
budov byly opatřeny jednoduchým novorenesančním
zdobením. Hlavní zámecká
budova stála níže směrem do
dvora, tak jak je tomu i dnes.
Od 19. století do počátku
20. století statek se zámkem
vlastnila řada různých majitelů a poslední z nich zámek
v roce 1922 prodal Revizní
radě hornické pro obvod
báňského revíru plzeňského
se sídlem v Plzni. Rada
zřídila v objektu hornickou
zotavovnu, která svému účelu
sloužila až do protektorátu.
Dobu, kdy se zde léčili
horníci, dodnes připomínají
dvě zkřížená kladiva v kruhu
ve štítu zámku a pak zejména

sochy horníků na zahradě.
Pro potřeby ozdravovny byl
zámek ve třicátých letech
přestavěn. Úpravy se týkaly
zejména už zmíněného traktu
s novorenesančními štíty
směrem do zahrady, který byl
zcela přestavěn a navýšen
o další patro. Pamětní knihy
dokladují, že v období druhé
světové války bylo zařízení
využíváno pro válečné účely.
Po válce převzal budovu
Státní statek Veselí, který zde
chtěl vybudovat zemědělského učiliště.
Historie domova pro
seniory se začala psát v září
1955, kdy získal zámek
v Újezdci do majetku ONV
Klatovy (odbor sociálních
věcí a zdravotnictví) pro vybudování domova důchodců.
Záhy se sem přestěhovalo
prvních 19 obyvatel, o které
pečovaly v počátcích domova
řádové sestry. Od té doby je
využíván
jako
domov
důchodců (seniorů). Největší
rekonstrukce, která zámek
změnila do dnešní podoby,
proběhla v letech 2001 –
2002. Tehdy zde vznikly další
napojené objekty, modernizovány byly i interiéry.
Další vylepšení následovala
i v dalších letech. Domov
důchodců byl 1. 1. 2007

přejmenován na Domov pro
seniory. Součástí areálu je
i Domov pro osoby se zdravotním postižením, který je
rovněž začleněným zařízením
Městského ústavu sociálních
služeb Klatovy. Také jeho
budova prošla nedávno
celkovou rekonstrukcí.
V současné době Domov
seniorů v Újezdci poskytuje
služby pro 79 klientů, kteří
z důvodu vysokého věku
a zdravotního stavu nemohou
žít nadále ve svém domácím
prostředí. Je určen zejména
seniorům,
kteří
dávají
přednost krásné přírodě před
ruchem města. Dvoulůžkové
pokoje se sociálním zařízením jsou moderně vybavené.
K dispozici zde mají rozlehlou zahradu, speciální hřiště
s cvičebními prvky, možnost
zapojení se do různých aktivit
a zejména komplexní služby
dle individuálních potřeb.
Přeji do dalších let domovu úspěšný rozvoj a jeho
obyvatelům krásně prožitý
podzim života.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Domov pro seniory v Újezdci v současnosti a v padesátých
letech 20. století.
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Z protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 1. 9. 2015 přijala stálá služba MP Klatovy žádost občana z ulice
Jungmannova o pomoc při řešení sporu se svým sousedem, který
dlouhodobě obtěžuje své okolí silným hlukem nastartovaných
motocyklů. Hlídka strážníků MP na místě kontaktovala obě dotčené
osoby. Oznamovatelem označený muž zde dlouhodobě opravuje
motocykly a ruší ostatní nadměrným hlukem. Ten s tímto nesouhlasil,
a proto po domluvě se strážníky bude věc předána k dalšímu řešení
příslušnému správnímu orgánu MěÚ Klatovy.
Dne 8. 9. 2015 přijala hlídka strážníků MP oznámení o povalujících
se osobách u podchodu pod železniční tratí u nákupního střediska v ulici
Domažlická. Při příjezdu hlídky MP na místo zde již zasahovala hlídka
PČR. Jednalo se o tři osoby romské národnosti, v podnapilém stavu.
Jeden z mužů ležel na chodníku a byla mu k ošetření přivolána RZS.
Zbylé dvě osoby se chovaly agresivně, slovně napadaly obě zasahující
hlídky strážníků a policistů. Od opilců hrozilo, že bude fyzicky napadena
zasahující posádka RZS. Za pomoci donucovacích prostředků byli oba
muži předvedeni na PČR k dalšímu šetření a poté pro podnapilost
a agresivní chování do PAZS v Plzni. Muž ošetřovaný RZS byl převezen
do nemocnice.
Dne 11. 9. 2015 při kontrolní činnosti v ulici Podhůrecká přijala
hlídka strážníků MP oznámení o velké skvrně (asi pohonné hmoty) pod
jedním ze zde zaparkovaných vozidel. Strážníci zjistili majitele
označeného vozidla a vyrozuměli jej o situaci. Vozidlo muž přeparkoval.
Na místo byli hlídkou přivoláni hasiči, kteří skvrnu zlikvidovali a věc
převzali k dalšímu šetření.
Dne 14. 9. 2015 v 22.10 hod. přijala stálá služba MP oznámení
z psychiatrického oddělení nemocnice v Klatovech o pacientovi (občan
Rakouské rep.), který napadá ošetřující personál. Hlídka strážníků MP
po příjezdu na místo zajišťovala bezpečnost zaměstnanců oddělení. Muž
byl agresivní, neposlouchal pokyny personálu a zklidnil se až při
příjezdu hlídky. Na místo se poté dostavila hlídka PČR, která asistovala
při převozu muže do psychiatrické léčebny v Dobřanech.

Dne 16. 9. 2015 v 22.15 hod. při kontrolní činnosti
v ulici Ke Spravedlnosti zjistila hlídka strážníků MP
rozsvícená světla u zaparkovaného vozidla. Při kontrole
vozidla zjistili strážníci na místě řidiče staršího muže
(1940), který vypadal, jako když spí. Strážníci se jej pokoušeli probudit
a komunikovat s ním. Muže uložili do sedící polohy a provedli kontrolu
životních funkcí. Nekomunikoval a byl z něj cítit alkohol. Strážníci na
místo přivolali RZS a hlídku PČR. RZS převezla muže k ošetření do
nemocnice. Lustrací hlídkou byla zjištěna totožnost muže a strážníci se
mezitím pokoušeli kontaktovat v místě bydliště nějaké jeho příbuzné, ale
s negativním výsledkem. Záležitost k dalšímu šetření si převzala hlídka
PČR.
Dne 20. 9. 2015 v 00.50 hod. při kontrolní činnosti na nám. Míru
byla hlídka strážníků MP oslovena mužem, který si stěžoval, že byl
napaden partou občanů slovenské národnosti. Strážníci tuto skupinu
nalezli v ulici Pražská. Ve spolupráci s hlídkou PČR byla provedena
konfrontace napadeného s touto skupinou. Napadený, přestože byl
zraněný, nakonec nechtěl nic oznamovat ani nepožadoval lékařské
ošetření.
Dne 28. 9. 2015 přijala stálá služba MP Klatovy oznámení o dvou
mužích, kteří v ulici Jungmannova zkoušeli přelézt plot do jedné ze
zahrad. Po příjezdu na místo byla hlídka strážníků kontaktována
oznamovatelem, který jim označil dvě osoby, z nichž jedna se před
příjezdem hlídky na zahradě neoprávněně pohybovala. Jednalo se o dva
muže z Litvy, kteří byli silně podnapilí, na hlídku agresivní a pokoušeli
se o útěk. Protože se jednalo o podezření z trestního činu, použili
strážníci k jejich zadržení donucovacích prostředků (pouta). Na místo
byla přivolána hlídla PČR, která záležitost převzala k dalšímu šetření.
František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

Pozvánka na divadelní představení DÍVČÍ VÁLKA
říkajíc – českému národu „na míru“, jde především o jemu
blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká
(erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci
přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše
zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám
– tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní
ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po
celé naší republice“.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA VYNIKAJÍCÍ KOMEDII
S NOVÝM HERECKÝM OBSAZENÍM

5. 11. 2015 (čtvrtek) od 19.00 hod.

Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří
Štědroň, Oldřich Navrátil, Miluše Bittnerová, Roman
Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Tereza
Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná, Anna
Kadeřávková a další.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních
her v České republice. Jeho atraktivnost se skrývá především
v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také
v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak

Předprodej vstupenek:
1) Městské kulturní středisko – pokladna, ul. Domažlická 767,
tel:376 370 922,
predprodej@mksklatovy.cz
2) Informační centrum, Náměstí Míru 63, Tel: 376 347 240,
icklatovy@mukt.cz
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:
16. 10. 2015 MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA – k tanci a poslechu zahraje populární dechová kapela od 19.00 hodin, kulturní dům.
16. 10. - 6. 11. 2015 „JOZEF ŠVAČ - Mezi karafiáty“ – prodejní
výstava obrazů. Vernisáž výstavy 15. 10. 2015 od 17.00 hodin,
otevřeno pondělí – pátek od 9.00 – 12.30, 13.00 – 17.00 hodin, galerie
Atrium kulturního domu. Vstupné dobrovolné.
17. 10. 2015 FARMÁŘSKÝ TRH V KLATOVECH
Od 8.00 do 12.00 hod., náměstí Míru Klatovy. Od 9.00 hodin
TRADIČNÍ ZABIJAČKOVÉ HODY pořádá firma MASO WEST
s.r.o. Klatovy a klatovské Řeznictví U Šedlbauerů. Přijďte si
vychutnat atmosféru pravé české zabijačky. Můžete se těšit na
ochutnávku a prodej vítězných výrobků soutěže Regionální potravina
Plzeňského kraje.
17. 10. 2015 FILATELISTICKÁ BURZA - klub filatelistů 03-6
Klatovy při městském kulturním středisku pořádá podzimní
sběratelskou burzu od 8 - 11 hodin v malém sále kulturního domu.
18. 10. 2015 DĚTSKÁ HALLOWEENSKÁ SHOW S MÍŠOU
- pořad Míši Růžičkové pro rodiče s dětmi od 15.00 h, kulturní dům.
22. 10. 2015 POMÁHÁME DRUHÝM - charitativní akce ve
prospěch Oblastní charity Klatovy a pro Stacionář Klíček pro osoby
s postižením Sušice. V programu vystoupí: pěvecký sbor Pytel blech;
taneční obor ZUŠ Klatovy; Partnerské smyčce; pěvecký sbor Fialky;
Orchestr žáků ZUŠ Klatovy; smíšený pěvecký sbor Šumavan; Big
Band Klatovy.
Začátek v 16.00 hod., od 17.00 hod. vernisáž výtvarných prací žáků
ZUŠ, ve foyeru a od 19.45 hod. oficiální vystoupení představitelů
organizací charity. Garanty akce jsou ZUŠ J. Kličky Klatovy, MěKS
Klatovy a FILMpro.

24. 10. 2015 MARTY DANCE – POSLEDNÍ
TANEC SEZÓNY – 6. ročník pohárové taneční
soutěže. Spolupořádá MěKS Klatovy, kulturní dům.
24. 10. 2015 „ČAROVNÁ PÍŠŤALKA“. LS
Brouček zahajuje 32. divadelní sezónu premiérou
pohádky Antonína Pruchy. Představení se konají ve 14 a 16 hodin ve
víceúčelovém sále kulturního domu. Vchod od marketu Lidl.
28. 10. 2015 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
KLATOVY 2015 – VÁCLAV HUDEČEK
Václav Hudeček – housle, Lukáš Klánský – klavír. Koncert k státnímu svátku od 19.00 h, sál klatovské radnice. Vstupné 200 Kč/100 Kč.
5. 11. 2015 DÍVČÍ VÁLKA - komedie Čechova prozatímně osvobozeného divadla v novém obsazení od 19.00 hodin, kulturní dům.
6. 11. 2015 JAZZ BEZ HRANIC – 10. ročník mezinárodního
festivalu. V programu vystoupí: Big Band Klatovy a Matouškův
Swingband. Koncert od 19.00 hodin, kulturní dům.
16. 11. 2015 HARLEJ – koncert, spolupořádá MěKS Klatovy, KD.
20. 11. 2015 MARTA KUBIŠOVÁ - za doprovodu skupiny Karla
Štolby. Koncert od 19.00 hodin, kulturní dům.
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Podpořte práci s dětmi z Klatovska!
Společnost Člověk v tísni působí již několik let i na Klatovsku. Vedle
pomoci dospělým lidem v nepříznivých životních situacích pomáhá
také dětem v rámci programu podpory vzdělávání. Jeho cílem je
především zlepšit školní prospěch dětí z rodin, kde rodiče
z nejrůznějších důvodů nedokážou se školní přípravou dostatečně
pomoci. „V rámci programu jsme řadě dětí pomohli se zlepšením
prospěchu, dohnali jsme znalosti potřebné k zápisu do běžné školy,
připravili se na úspěšné zvládnutí reparátu. Pomáhali jsme ale třeba
také řešit výchovné problémy dětí ve škole i rodině,“ vyjmenovává
Eva Lešková, pracovnice společnost Člověk v tísni. Podle ní je hlavní
snahou organizace snížit rozdílné šance dětí na jejich budoucí
uplatnění, které jsou způsobeny sociální situací jejich rodin. Právě
tuto činnost je nyní možné podpořit zasláním daru do sbírky Lepší
škola pro všechny.
Práce s dětmi na Klatovsku organizace zčásti zajistila z loňské
sbírky již letos. Pomoc tak směřovala například k jedenáctiletému
chlapci, který aktuálně nastoupil na druhý stupeň. „Neuměl se sám
učit, tatínek byl věčně v práci, maminka měla plné ruce práce
s mladšími sourozenci. Zpráva z poradny hlásila dysgrafii a dyslexii,
což se značně promítalo především v českém a v anglickém jazyce
a v naukových předmětech,“ přibližuje začátky práce se školákem
Eva Lešková. Jeden ročník chlapec již opakoval, ve čtvrté třídě
neprošel opravnými zkouškami z vlastivědy. Proč se učit, když na to
nemá. A ty domácí úkoly. Raději je nedělat.
„Během naší spolupráce se naučil připravovat do školy, plnit
domácí úkoly a hlavně zjistil, že nemá smysl se podceňovat,“
pochvaluje školáka Lešková. Plnit domácí úkoly přestal být problém,
ubyly poznámky za nedonesené školní pomůcky. „Začal sbírat
úspěchy díky své vlastní píli. Největší radost z toho všeho měl on

Na podpoře dětí na Klatovsku se podílejí
ilustrační foto
i dobrovolníci, kterým se může stát kdokoli starší patnácti let.
sám. Stalo se to pro něj hnacím motorem, který mu pomohl přečkat
celý školní rok. Přesto se paní učitelka rozhodla, že si hoch připomene
o prázdninách opět vlastivědu. Vůbec to ale nevadilo. Každý týden
dvě hodiny s naší pomocí pilně trénoval znalosti o České republice,
o sousedních státech, o Evropské unii, o historii a mnoho dalšího.
Poznal mnoho zajímavých míst, otevřel mnoho zajímavých knížek.
Odměna na sebe nenechala dlouho čekat. Zvládnuté opravné zkoušky
mu úspěšně uzavřely celý první stupeň. „Během letních prázdnin stihl
s námi vyrazit i na náš týdenní letní zážitkový kurz, který byl dle jeho
slov báječný," uzavírá vyprávění Eva Lešková.
Vaším darem v rámci sbírky Lepší škola pro všechny můžete
podpořit například právě tohoto chlapce.
Více informací na www.lepsiskolaprovsechny.cz
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Opravy komunikací v měsíci říjen 2015
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Rekonstrukce plynovodu v ulici Dr. Sedláka – investorem akce je firma
RWE. Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodního potrubí vedoucího
v tělese stezky pro pěší a cyklisty v ulici Dr. Sedláka, po pravé straně ve
směru k Lázním. Současně též v části ulic Franty Šumavského a Koldinova.
Součástí akce bude i provedení celoplošné opravy povrchu této smíšené
stezky.
Termín provedení: 17. 8. – 31. 10. 2015.
Práce se provedou po částech za úplné uzavírky stezky, příjezdy do
areálů firem budou zabezpečeny.
Rekonstrukce sdělovacích kabelů Máchova ulice – investorem akce je
firma Telefonica O2. Jedná se o rekonstrukci sdělovacích kabelů
v chodníku části Máchovy ulice v úseku od Podhůrecké po Družstevní vlevo.
Současně bude provedena výměna sloupů veřejného osvětlení. Poté dojde
k celoplošné úpravě asfaltového povrchu chodníku.
Termín provedení: 17. 8. – 31. 10. 2015.
Práce se provedou po úsecích za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace vedoucí k železniční trati v obci Točník –
celoplošná oprava povrchu včetně odvodnění zřízením uličních vpustí na
komunikaci vedoucí za kapličkou k železniční trati.
Termín provedení: 1. 9. – 25. 9. 2015.
Práce se provedou po částech za úplné uzavírky provozu na této
objezdové komunikaci, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem
bude zabezpečen.
Točník - chodník u silnice III/11766 – jedná se o provedení dešťové kanalizace, chodníku ze zámkové dlažby, tzv. „vjezdové brány“ na počátku obce
ve směru od Klatov, úpravu autobusových zastávek, úpravu prostranství
před kulturním domem, veřejného osvětlení a zeleně podél silnice 3. třídy
v úseku od počátku obce po křižovatku na Předslav a Vícenice.
Termín provedení: 1. 9. – 30. 10. 2015.
Práce se budou provádět po úsecích za omezeného provozu. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Prodloužení veřejného osvětlení na komunikaci „k rokli“ v obci Štěpánovice – jedná se o instalaci nového veřejného osvětlení na této komunikaci.
Termín provedení: 1. 9. – 16. 10. 2015.
Práce se provedou za částečné uzavírky komunikace, přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace ve vnitrobloku Vaňkova/Koldinova –
jedná se o instalaci veřejného osvětlení, úpravu příjezdové komunikace,
parkovacích stání a stání pod kontejnery ve vnitrobloku domů čp. 428-431
a mateřské školy.
Termín provedení: 14. 9. – 16. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace ve vnitrobloku,
přístup pro pěší do domů i školky bude zabezpečen.
Oprava povrchu části parkoviště v ulici Komenského – jedná se o provedení úpravy povrchu rozbité části tohoto parkoviště včetně odvodnění.
Termín provedení: 21. 9. – 23. 10. 2015.
Oprava povrchu části chodníku v Alešově ulici – jedná se o provedení
celoplošné opravy chodníku před domy čp. 816, 817 v Alešově ulici.
Termín provedení: 21. 9. – 16. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky této části chodníku, přístup k pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace v části „Boudov“ v obci Otín – jedná se
o celoplošnou opravu povrchu komunikace včetně úpravy uličních vpustí.
Termín provedení: 21. 9. – 16. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky této komunikace, přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace ke hřbitovu v obci Křištín – celoplošná
úprava povrchu této komunikace.

Termín provedení: několik dnů v termínu od 29. 9. do 23. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace.
Oprava povrchu příjezdu na pp.č. 653/7 v obci Tupadly – celoplošná
úprava povrchu této příjezdové komunikace k RD.
Termín provedení: několik dnů v termínu od 29. 9. do 16. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu a veřejné osvětlení na komunikaci k železniční trati
v obci Vícenice – jedná se o instalaci nového veřejného osvětlení
a celoplošnou opravu této komunikace včetně zřízení uličních vpustí.
Termín provedení: 21. 9. – 30. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu chodníků a vozovky v obci Luby – celoplošná úprava
povrchu chodníků a vozovky vedoucí mezi Řeznictvím a mateřskou školou
a chodníků západně od Řeznictví.
Termín provedení: několik dnů v termínu od 5. 10. – 30. 10. 2015.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníků i silnice, přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na
komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí p. František
Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo Bc. Luboš
Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Akce v Městské knihovně Klatovy
- říjen 2015
VÝSTAVY:
Čítárna:
Dana Haviarová – Přáníčka, vizitky a dekorace poskládané
z čajových sáčků
Galerie knihovny:
Prodejní výstava obrazů a kreseb Radky Grösslové „Kreslím co
vidím, maluji co cítím...“
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny
Čtvrtek 22. října 2015 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Cestopisný pořad Jany Dvorské – „Návrat do Indie“
Všechny informace o akcích najdete průběžně na webu
a sociálních sítích knihovny.
Městská knihovna v Klatovech

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Město Klatovy
uskuteční
ve dnech 8. 10. až 19. 10. 2015

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

Sběrný dvůr v Klatovech, ul. Dr. Sedláka
Provozní doba:
pondělí - pátek:
12.00 - 19.00
sobota:
14.00 - 19.00
neděle:
14.00 - 20.00
Další informace na
www.klatovy.cz/mukt/komunalniodpad.asp
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.

Město Klatovy
upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů v období od 5. 10. 2015 do 25. 10. 2015 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.

Podzimní úklid

Město Klatovy
zastoupené
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.
nabízí v Klatovech pronájem volných
prostorů sloužících k podnikání
prodejna v Koldinově ulici 421/II
/bývalá prodejna Bistro Klatovka/
- uvolněný prostor byl využíván jako prodejna občerstvení
2
- velikost nebytového prostoru včetně zázemí je 166,80 m

prodejna ve Vídeňské ulici 6/IV
- uvolněný prostor byl využíván jako prodejna textilu a ga2
lanterie, velikost nebyt. prostoru včetně zázemí je 56,41 m

vinárna Pod Černou věží, v rohu náměstí
pod bývalou jezuitskou kolejí 59/I, přístupná
samostatným vstupem z Balbínovy ulice
- uvolněný prostor byl využíván jako vinárna s tanečním
prostorem, velikost podzemního nebytového prostoru
2
v několika podlažích je včetně zázemí 244 m
- žadatele mohou nabídnout i jiný účel využití vhodný
pro nabízené prostory
žádost bude obsahovat:
- podnikatelský záměr
- kopii živnostenského listu
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
email snklatovy@snklatovy.cz
Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na
telefonu 376 311 309, 602 154 673 p. Červený,
dále informace na www.snklatovy.cz
Stanoviště:
Lidická ulice
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova ul., Kounicova ulice
Cibulkova (Propan)
Domažlické předměstí
Pod Nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky Podhůrčí
Havlíčkova ulice

Termín přistavení:

5. 10. 2015 – 11. 10. 2015

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice
Štěpánovice, Točník, Otín,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo)
12. 10. 2015 – 18. 10. 2015
Zahrádky Na Markytě, Vícenice,
Dehtín, Činov, Chaloupky,
Zahrádky K Letišti a Plánic. předm.
Tajanov, Kal, Kydliny, Habartice,
Zahrádky u Červeného mlýna (u Lázní),
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
19. 10. 2015 – 25. 10. 2015
Drslavice, Věckovice, Tupadly,
Dobrá Voda, Beňovy, Pihovice,
Lažánky, Kosmáčov
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Anketa o nejlepší provozovnu
roku 2015 v Klatovech
Vážení čtenáři, v letošním roce již po páté 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.
Výsledky ankety budou zveřejněny ve Zpravodaji města,
vyhlášení vítězové budou přijati vedením města na klatovské
radnici v lednu 2016.
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.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

O Z N Á M E N Í
Omezení provozu
Městského úřadu Klatovy
V pondělí 19. 10. 2015 v době od 8,00 do 12,00 hod.
bude přerušena dodávka elektrické energie do budovy
nám. Míru 62, nám. Míru 63, Balbínova 59
a Vídeňská 66.
Tato odstávka se v uvedené době dotkne provozu
všech činností městského úřadu, kromě dopravních
agend, které sídlí v budově Mayerova 130. Zároveň
dojde k omezení provozu i v Městské knihovně,
Městském ústavu sociálních služeb (Balbínova 59)
a Úřadu práce – odd. nepojistných sociálních dávek
(Vídeňská 66).
Ve středu 21. 10. 2015 v době od 8,00 do 12,00 hod.
bude přerušena dodávka elektrické energie do budovy
nám. Míru 63, což se dotkne provozu odboru vnitřních
věcí (pokladna, přestupky, matrika), finančního
odboru a informačního centra.
MěÚ Klatovy

Uzávěrka ankety bude 23. 12. 2015.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2015 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2015 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

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

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

Podpis

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

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

Dotace ANO či NE?

Vážení Klatované,
možná se podivíte, proč se
vůbec zamýšlím nad odpovědí
na zdánlivě jednoduchou
otázku. Ještě méně pochopitelné se vám to bude zdát ve
chvíli, kdy vám připomenu, že
náš městský rozpočet, který
v základní výši nepřesahuje
400 mil. Kč ročně, posílily
evropské dotační prostředky
za posledních šest let o 519
mil. Kč. Důležitou měrou tak
přispěly k realizaci celé řady
projektů. Pomohly ke zlepšení
vodohospodářské infrastruktury a opravám řady místních
komunikací. Díky nim bylo
možné zrekonstruovat a zateplit budovy základních i mateřských škol. Dostalo se též
na záchranu kulturních památek. Jsem si téměř jist, že
bez nich by dnes zcela určitě
veřejnosti nesloužil rozsáhlý
objekt Dominikánského kláštera a katakomby. Nejznámější klatovský turistický cíl, by
byl pravděpodobně pro náv-

štěvníky z důvodu havarijního
stavu nepřístupný. K dotacím,
jejichž příjemcem bylo město,
musíme připočítat ještě další
prostředky, které sice obdržel
kraj či stát, ale opravil za ně
objekty přímo v Klatovech.
Nejvýrazněji je to patrné na
nové budově nemocnice. Až
potud jsou to na misce vah
samé plusy.
Nemohu však pominout
ani stinné stránky dotační
problematiky. S úžasem často
sleduji informace, jak díky
špatně a se zpožděním stanoveným pravidlům nedokážeme vyčerpat pro Českou
republiku určené finance. Je
to škoda. Zejména pro malé
obce a střední města jsou totiž
velikou šancí pro zlepšení
života jejich obyvatel. A to
přes všechna administrativní
a finanční úskalí s nimi
spojená. Již podání žádosti
včetně zpracování projektů
znamená značné výdaje.
Během realizace projektů
příjemci až do poslední chvíle
doslova trnou, aby prvotní
radost nevystřídalo zklamání.
Každé krácení dotačních
prostředků (o případném
vracení ani nemluvě) je totiž
velkým zásahem nejen do
chuti o nové dotační tituly
žádat, ale v neposlední řadě
i do rozpočtů obcí. A právě
zde vidím to základní, možná
nejtěžší rozhodování samospráv. Každý projekt musí být
předfinancován, definitivní
proplácení probíhá až po
skončení realizace a úspěšném absolvování všech administrativních úkonů. Obce
tudíž musí mít dostatečnou

Úterý 8. 12. 2015 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
finanční sílu, aby si mohly
dovolit projekty rozběhnout.
Během následujících týdnů by se konečně mělo
rozběhnout nové plánovací
období 2014 – 2020, kdy
budou města usilovat o další
evropské finance. Nespornou
předností toho minulého byl
fakt, že rozhodování o přidělení dotací z regionálních
operačních programů probíhalo v rámci území, které
všichni odpovědní za dotační
řízení dobře znají. V tom
novém budou soupeřit v rámci
celé republiky. Vážně se
obávám, že menší města
a obce čeká velké rozčarování
a jejich šance na úspěch
v konkurenci velkých sídel
budou mizivé. Předem se
vzdát bez boje by ale bylo
nešťastné.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Dominikánský klášter.

Jednání Rady města

Středa 18. 11. 2015
Úterý 1. 12. 2015
Úterý 15. 12. 2015
Vybráno z obsahu:

Sdílené daně a rozpočet
na rok 2016
strana 2
Významného klatovského
rodáka připomene
dílo „Vzdor násilí“
strana 3
Z protokolu událostí
Městské policie Klatovy
strana 4
Městské kulturní středisko
informuje
strana 5

Zimní údržba v Klatovech
a integrovaných obcích
strana 6
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Sdílené daně a rozpočet na rok 2016
Vážení čtenáři Zpravodaje,
v letošním roce jsem Vás
několikrát informoval o nepříznivém vývoji tzv. sdílených
daní, které jsou základním
a nejvýznamnějším zdrojem
příjmů města. V prvních měsících tohoto roku byl meziroční
deficit (2015 – 2014) téměř
devítimilionový a média psala
o tom, že města a obce budou
muset redukovat své investice,
aby na tento vývoj reagovala.
Město Klatovy žádné investice
neomezilo a ani tak nemělo
v úmyslu. Nedobrý vývoj příjmů ze sdílených daní se nám sice
nelíbil, ale nechtěli jsme „panikařit.“ Měli jsme určité finanční
rezervy z minulých let a též jsme chtěli věřit tomu, že roste-li
ekonomika, dříve nebo později se tento růst promítne i do výběru
daní. Nyní se zdá, že nám vývoj postupně dává za pravdu
– koncem října je poprvé v letošním roce příjem ze sdílených
daní vyšší než ve stejném období roku minulého:
Sdílená daň

X - 2014

43.469,0
daň z příjmu - OSVČ
3.112,9
daň z příjmu - srážková (15%) 4.771,0
daň z příjmu - právnic. osoby 43.742,8
daň z přidané hodnoty
85.827,2
Celkem
180.922,9
daň z příjmu - závislá činnost

X - 2015

Rozdíl

%

2015 - 2014 2015/2014

44.393,7
924,7 102,13%
2.042,5 -1.070,4 65,61%
5.033,8
262,8 105,51%
45.167,4 1.424,6 103,26%
84.335,3 -1.491,9 98,26%
180.972,7
49,8 100,03%

Jak je z tabulky patrné, celkový příjem ze sdílených daní je téměř
stejný jako byl v roce minulém, plusové saldo ve výši 49,8 tis. Kč
je z tohoto pohledu zanedbatelné. Nicméně výsledek ke konci
října je pozitivní zprávou nejen pro město Klatovy. Zajímavá je
struktura sdílených daní – zatímco u daně z příjmu ze závislé
činnosti (tuto daň platí zaměstnanci) je náš příjem o 924,7 tis. Kč
vyšší než před rokem, u daně z příjmu právnických osob (tuto
daň platí firmy ze svého „zisku“) pak dokonce o 1.425 tis. Kč
vyšší, u daně z přidané hodnoty jsme obdrželi zatím o 1.492 tis.
Kč méně a u daně vybírané tzv. z příjmů osob samostatně
výdělečně činných o 1.070 tis. Kč méně (ale pozor výši této daně
ovlivňují vratky daní těm, kteří sami podají daňové přiznání).
Abychom dosáhli stejného výsledku jako před rokem – tedy
částky 220,6 mil. Kč – je třeba v listopadu a prosinci ještě dostat
necelých 40 mil. Kč.
V listopadu se postupně uskuteční série jednání o rozpočtu na
rok 2016. Rádi bychom nejprve představili základní provozní
rozpočet na tento rok a poté se se zastupiteli dohodli o rozsahu
a prioritách investic. Respektujeme, že suverénem v oblasti
rozpočtu je právě zastupitelstvo. Návrh provozního rozpočtu
proto dáme k dispozici zastupitelům na listopadovém zasedání.
Poté budeme pokračovat v diskusi s finanční komisí rady města,
finančním výborem zastupitelstva, v radě města. Předpokládáme,
že bychom závěrečnému jednání o rozpočtu věnovali prosincové
zastupitelstvo, aby město Klatovy mohlo vstoupit do nového
roku se schváleným rozpočtem. Jaká je základní rozpočtová
relace? Předpokládáme celkové příjmy na úrovni 370 mil. Kč,

z toho příjmy daňové ve výši cca 250 mil. Kč. Celkové výdaje
(ovšem bez jakýchkoliv investic) ve výši 273,8 mil. Kč (z toho
pro příspěvkové organizace „rezervujeme“ 115,6 mil Kč), na
neinvestiční výdaje fondů města 22,6 mil. Kč, na výdaje
jednotlivých rozpočtových kapitol města pak zbylých 135,6 mil.
Kč – v jejich rámci je nejen 20 mil. Kč na opravy komunikací
(včetně chodníků) města a integrovaných obcí, téměř 5 mil. Kč
na příspěvky na veřejnou dopravu, 10,5 mil. Kč na městskou
policii, ale například i 14 mil. Kč platby daně z přidané hodnoty,
která de facto snižuje naše příjmy, ale rozpočtovat ji musíme na
straně výdajů. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 96,2 mil. Kč – tedy
provozní přebytek – sníží splátky úvěrů ve výši 16,4 mil. Kč na
cca 80 mil. Kč. Nutné základní investice ve výši necelých 8 mil.
Kč pak sníží přebytek hospodaření na cca 72 mil. Kč. Tato částka
– společně se zdroji rozpočtu z let minulých – pak bude tvořit
maximální rámec pro investice následujícího roku. Podotýkám,
že není rozumné, aby tento rámec byl zcela vyčerpán, protože je
vhodné vždy pracovat s určitou rezervou, abychom byli schopni
reagovat na různé neočekávané situace – např. na nepříznivý
vývoj sdílených daní.
Přestože „peníze“ nejsou zdaleka všechno, a všichni to dobře
víme, je rozumné s těmi svými i těmi, které jsou „společné“,
zacházet obezřetně. Věřím, že se nám podaří dojednat a schválit
dobrý rozpočet na rok 2016 a že dokážeme udržet rozumné
rozpočtové relace tak, jako tomu bylo doposud. Je skvělé, že
k otázce rozpočtu přistupují všechny zastupitelky i všichni
zastupitelé zodpovědně, uvědomují si, že zdroje města jsou
omezené a že je třeba vážit jejich použití. Za to všem patří dík.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Významného klatovského rodáka připomene
dílo „Vzdor násilí“

V říjnu pracovníci technických služeb města instalovali
u bývalé vězeňské kaple za
okresním soudem v Masarykově ulici pomník „Vzdor
násilí“ klatovského rodáka,
akademického sochaře Josefa
Vajceho (19. září 1937, Klatovy - 15. září 2011, Praha).
Tento autor byl známý tvorbou orientovanou na realizace
v architektuře, volné plastice
a reliéfu. V padesátých letech
20. století se vyučil kamenosochařem a pak následovala
studia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti a na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve
druhé polovině devadesátých
let byl prezidentem Sdružení
sochařů Čech, Moravy a Slezska. Mezi jeho nejznámější
díla patří realizace modelu
Otakara Španiela v podobě
pomníku Tomáše Garrigua
Masaryka v Praze na Hradčanech. Soch a bust našeho
prvního prezidenta pak vytvořil ještě celou řadu, jedna
z nich je k vidění v Mexiku,
další v Petrohradu… V roce
2009 vytvořil památník
československým vojenským
výsadkářům ve skotském
Arisaigu. Známé je zejména
jeho sousoší učenců Tychona
Brahe a Johannese Keplera
z roku 1984 na pražském
Pohořelci.
Pomník „Vzdor násilí“ vy-

tvořil v sedmdesátých letech
pro místo, kde stával koncentrační tábor v Hradišťku
u Štěchovic. Tehdejší komunistická kritika dílo nedoporučila k instalaci a označila
ho jako nevhodné. Spoutaný
muž, který vzdoruje násilí,
nebyl přijatelný. Dnes je tomu
naopak. Dílo pak skončilo na
dlouhá léta v ateliéru autora.
Josef Vajce si přál jeho
instalaci v rodných Klatovech.
Sochu darovali městu v roce
2013 dědici akademického
sochaře Josefa Vajceho, kteří
žijí ve Vícenicích a v Nemilkově, s tím, že ji město instaluje ve veřejném prostoru.
Místo v Masarykově ulici
bylo vybráno po dlouhé
diskuzi v poradních komisích
Rady města na doporučení
historika umění Mgr. Marcela
Fišera, Ph.D.. Návrhu realizace umístění se ujal renomovaný architekt MgA. Ondřej
Císler, Ph.D.. Na nově vytvořeném soklu pomníku
z ušlechtilého bílého betonu
bude ještě z jedné strany nápis
„Obětem nespravedlivého
věznění totalitních režimů“
a z druhé strany menším písmem vysvětlující informace.
Pomník tak bude připomínat
osudy politických vězňů z dob
nacistické okupace a padesátých let 20. století. Architekt
Ondřej Císler k umístění
pomníku uvádí: „…upomíná
na humanistické ideály, na
kterých byla vystavena
západní civilizace. Její
umístění do kontextu areálu
Okresního soudu v Klatovech
vhodně rezonuje s historií celé
řady pohnutých a heroických
osudů lidí v západních
Čechách, které se na tomto
místě v různých epochách
v minulosti často tragicky
dramatizovaly.“
Bohužel nápis na soklu
není možné z technických
důvodů vytvořit v současné

době, a tak bude na něj
umístěn až na jaře. Současně
bude upravena zeleň kolem
sochy. Podél vjezdu a parkovací plochy technické
služby osadí živý plot z habru,
který napomůže vymezení
prostoru kolem pomníku.
Finální podoba pomníku tak
bude k vidění až v příštím
roce. Slavnostní odhalení se
uskuteční 17. listopadu
v 15.30 hodin v Masarykově
ulici.

Akademický sochař Josef Vajce.

Zdravé město Klatovy nabízí zajímavé aktivity
Město Klatovy je od roku
2011 členem Národní sítě
Zdravých měst ČR. Jde
o asociaci aktivních místních
samospráv, které se programově hlásí k principům
udržitelného rozvoje.
Tato asociace je certifikována ze strany Světové
zdravotní organizace (WHO)
jako kvalitní realizační platforma Projektu Zdravé město
WHO v ČR. V rámci projektu
Zdravé město Klatovy se
i v letošním roce uskutečnilo
mnoho zajímavých akcí –
například „Týden pro zdraví“,
„Den pro Zemi“, už čtvrtý
ročník „Avon pochodu“ či
akce „Na jedné lodi“, jejímž
cílem je zprostředkování
setkání veřejnosti se světem
handicapovaných a s organizacemi, které jim pomáhají.
Dále se uskutečnilo zábavně
edukativní dopoledne pro
žáky klatovských základních
škol, semináře „Drogy a jejich
následky“ pro pedagogy klatovských základních a středních škol k protidrogové
prevenci a „Zdravý životní
styl, zdravá strava“ zaměřený
na zdravou výživu a přípravu
jídel ve školních jídelnách.
Novinkou byla v letošním
roce spolupráce s Nadačním
fondem Českého rozhlasu.
V rámci jeho projektu

„Světluška“ jsme společně
uspořádali v Klatovech „Den
pro Světlušku“ na pomoc
nevidomým a těžce zrakově
postiženým dětem i dospělým
v ČR.
Letos v rámci projektu
Zdravé město Klatovy chystáme ještě dvě vánoční akce,
které jsou už tradiční.
V neděli 29. listopadu to bude
„Voňavá adventní neděle“
v
sále
Střední
školy
zemědělské a potravinářské
Klatovy. Zde si návštěvníci
prohlédnou zajímavé rukodělné výrobky, zejména
s vánoční tématikou, a čeká je
i pěkný doprovodný program,
který navodí přicházející
adventní atmosféru. Druhou
akcí je „Klatovský klášterní
bazar“ v sobotu 12. prosince
na prostranství u bývalého
dominikánského
kláštera
v Plánické ulici. Jeho výtěžek
bude tentokrát věnován na
nákup polohovacích lůžek pro
seniory v Domově pokojného
stáří v Klatovech.
Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem organizacím,
dobrovolníkům a pracovníkům města, kteří se na
zajištění těchto akcí podílejí.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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Z protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 2. 10. 2015 v 19.30 hod. přijala stálá služba městské policie
oznámení o podnapilé ženě, která jezdí po parkovišti v Podbranské ulici
a nabourala zaparkovaná vozidla. Hlídka strážníků MP na místě
kontaktovala oznamovatelku, která patřila mezi poškozené. Podařilo se
jí řidičku zastavit a z vozidla ji donutila vystoupit. Řidička, ze které byl
cítit alkohol, z parkoviště ještě před příchodem hlídky odešla. Protože
poškozená řidičku znala a zároveň hlídku kontaktoval jeden ze synů
řidičky, provedli strážníci kontrolu okolí parkoviště a přilehlých ulic.
Podnapilou ženu (3,2 promile) zadrželi v ulici V Řekách a služebním
vozidlem ji dopravili zpět na místo dopravní nehody. Žena byla
ztotožněna a na místo byla přivolána hlídka PČR, která věc převzala
k dalšímu šetření.

v úseku označeném dopravní značkou V 12c. Po nějaké
době se k vozidlu dostavil muž, který odmítl s hlídkou
přestupek řešit a vymlouval se na nemocného syna,
kterému musel jít nakoupit. Ke strážníkům se i přes
jejich výzvy choval velmi vulgárně. Přestal až na
upozornění kolemjdoucích, kteří vše sledovali. Vozidlo měl sice
označené parkovacím průkazem osoby těžce postižené (O7), ale na dotaz
hlídky koho na místo přivezl, když použil blíže uvedené označení
vozidla požívajících výsad invalidy, odpověděl: „Přijel jsem s vozidlem
sám“. Protože řidič s přestupkem nesouhlasil, bylo jeho protiprávní
jednání předáno k řešení příslušnému správnímu orgánu MěÚ
v Klatovech.

Dne 3. 10. 2015 přijala hlídka strážníků MP oznámení o krádeži
v OD Lidl. Pachtel byl agresivní a utekl ven. Byl pronásledován
a zadržen kriminalisty PČR, kteří se zde zdržovali. Podle svědků zboží
při útěku odhodil do odpadkového koše. Jednalo se o muže z Nýrska. Pro
jeho agresivitu použili strážníci donucovací prostředky (pouta).
Bezprostředně po zadržení a nezbytných úkonech provedených strážníky
k objasnění dané věci a dohodě s PČR, byl muž předveden a předán
k dalšímu šetření na Obvodní oddělení PČR.

Dne 19. 10. 2015 v 19.53 hod. požádala PČR hlídku strážníků MP
o pomoc v restauraci U Smrku, kde hlídkám známý problémový muž
napadá ostatní hosty a personál podniku. Hrál před tím na výherním
přístroji, který se ale v průběhu hry rozbil. Chtěl vrátit peníze (500,- Kč).
Na místě při příjezdu strážníků již zasahovala hlídka PČR. Muži bylo
doporučeno, aby věc druhý den řešil s majitelem podniku. Po tomto
restauraci opustil.

Dne 5. 10. 2015 v 23.12 hod. přijala hlídka strážníků MP oznámení
o velkém hluku vycházející z jednoho z bytů domu v ulici Niederleho.
Strážníci byli na místě kontaktováni oznamovatelem, který jim byt
označil. Kontaktovali uživatele bytu, který měl na návštěvě několik
známých a došlo mezi nimi k hádce. Situace se zklidnila a vše bylo za
přítomnosti strážníků vyřešeno domluvou.
Dne 16. 10. 2015 v 19.51 hod. přijala stálá služba MP Klatovy žádost
PČR o spolupráci při řešení rvačky asi 6 Rómů na ubytovně v Zahradní
ulici. Při příjezdu strážníků na místo již zde zasahovala hlídka PČR.
Strážníci na její žádost asistovali při převozu jednoho z podnapilých
Rómů na obvodní oddělení PČR, protože nechtěl opustit byt, kde byl na
návštěvě. Celou záležitost převzala k dalšímu šetření hlídka PČR.
Dne 19. 10. 2015 v 03.48 hod. byla požádána stálá služba MP
zaměstnanci nemocnice v Klatovech o vyvedení dvou nežádoucích osob,
které tam chodí spát. Hlídka strážníků zde nalezla dvě jí známé osoby,
které po důrazné domluvě z objektu nemocnice vykázala.
Dne 19. 10. 2015 hlídka strážníků MP při provádění kontroly
veřejného parkoviště u OD Kaufland zjistila zaparkované vozidlo Škoda

Dne 25. 10. 2015 v 04.17 hod. přijala stálá služba MP oznámení od
obyvatelky domu v Plzeňské ulici, kde ji někdo škrábe na dveře od bytu
a ona se bojí otevřít. Na místo se dostavila hlídka strážníků MP. Zjistili,
že se jedná o psa jejích sousedů, který jim utekl, když se večer vraceli
domů. Strážníci sousedy oznamovatelky vzbudili a psa jim předali.
Dne 26. 10. 2015 požádala hlídka PČR o pomoc strážníky MP při
záchraně ženy, která spadla do jedné z bývalých studní v lukách u obce
Tajanov. Studna má poškozený kryt a pes oznamovatelky při
pronásledování kočky do studny spadl. Paní se ho pokoušela vytáhnout,
ale to se jí nedařilo a sama nemohla ze studny ven. Proto přivolala
pomoc, která ji v jedné ze studní nalezla jak stojí na stupačkách a drží
psa. Nebyla zraněná a nežádala lékařské ošetření ani veterinární ošetření
pro psa. Pátrání po ženě se zúčastnili kromě policistů i strážníci MP
a hasiči. Strážníci studnu označili páskou a událost byla oznámena OŽP
MěÚ. Byl vyrozuměn i majitel pozemku, na kterém se studna nachází,
a ten musí studnu zabezpečit, aby do ní nikdo nespadl.
František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

Akce v Městské knihovně Klatovy - listopad a prosinec 2015
VÝSTAVY:
Čítárna:
Listopad:
Natálka Vítovcová – Vánoční korálkové ozdoby
Jana Ofnerová – Šperky háčkované z korálků,
vintique šperky
Prosinec:
Radka Grösslová – Vánoční perníčky
Olga Chobotová – FIMO ozdoby na stromek
Galerie knihovny:
Magda Radostová – Divoká a krásná krajina srdcem ženy
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

2. prosince od 15.30 hodin, společenský sál knihovny
„Příběhy z vánočního balíčku“
Vánoční besídka, kterou pořádá oddělení pro děti a mládež.
3. prosince od 18 hodin, společenský sál knihovny Přednáška
PhDr. Jitky Lněničkové „Sklo z Annína tak trochu jinak“
10. prosince od 18 hodin, společenský sál knihovny Mgr.
František Škůrek: přednáška na téma „Hanuš Kafka, významný
židovský klatovský rodák“. Představení Sborníku prací z historie
a dějin umění 8/2015, vydává Historická společnost Klatovy.
Osobně se zúčastní i autoři dalších příspěvků.

DALŠÍ AKCE:
19. listopadu od 18 hodin, společenský sál knihovny, Představení
knihy Barbory Dvorecké „Doteky života“. Přítomna bude také
Olga Walló, dabingová režisérka, překladatelka a spisovatelka.
23. listopadu od 13 hodin „Advent v oddělení pro děti a mládež“.
Výroba vánočních přáníček (pro děti, rodiče a prarodiče).

17. prosince od 18 hodin, společenský sál knihovny. Petr Nazarov:
„Jižní Afrika“, Cestopisný pořad o několikatýdenní cestě jižní
Afrikou od Atlantiku až k Indickému oceánu.
Všechny informace o akcích najdete průběžně na webu a sociálních
sítích knihovny.
Městská knihovna v Klatovech
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:
14. 11. 2015 „ČAROVNÁ PÍŠŤALKA“ LS Brouček uvádí reprízu
pohádky Antonína Pruchy. Představení je vhodné pro děti od 4 let
a koná se ve 14 a 16 hodin v kulturním domě. Vchod od marketu Lidl.
16. 11. 2015 HARLEJ TOUR – 20 LET – koncert kapely se
speciálním hostem Vláďou Šafránkem, od 20.30 hod., kulturní dům.
Spolupořádá MěKS Klatovy.
17. 11. 2015 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
KLATOVY 2015 – SALOME – pásmo písní Karla Kryla pro zpěv,
harfu, klarinet a kytaru: Pavel Batěk - zpěv; Barbora Plachá - harfa;
Tomáš Kůgel – klarinet; Petr Šťastný - kytara. Koncert ke státnímu
svátku od 19.00 hodin, sál klatovské radnice.
18. 11. 2015 X. PLES SENIORŮ – pořádá MěÚSS Klatovy, Klub
seniorů a MěKS Klatovy od 13.30 hodin, k tanci a poslechu hraje
Červená sedma, kulturní dům.

4. 12. 2015 NEBESKÉ NÁMĚSTÍ aneb setkání Mikulášů,
andělů a čertů. Náměstí Míru od 17.00 hodin.
6. 12. 2015 ADVENTNÍ NEDĚLE – adventní trhy
s doprovodným kulturním programem od 10.00 do
16.00 hod. Náměstí Míru Klatovy.
6. 12. 2015 ZUZANA STIRSKÁ & FINE
GOSPEL TIME. Vánoční koncert od 18.00 hodin. Kulturní dům.
13. 12. 2015 ADVENTNÍ NEDĚLE – adventní trhy s doprovodným
kulturním programem od 10.00 do 16.00 hod. Náměstí Míru Klatovy.
13. 12. 2015 ADVENTNÍ KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ. Začátek v 17.00 hod. Jezuitský kostel na náměstí
Míru Klatovy.

20. 11. 2015 MARTA KUBIŠOVÁ za doprovodu skupiny Karla
Štolby. Koncert od 19.00 hodin, kulturní dům.

19. - 22. 12. 2015 VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY. Trhy
od 10.00 do 16.00 hod., doprovodný kulturní program od 13.00 hod.
Náměstí Míru Klatovy.

20. 11. 2015 - 8. 1. 2016 HISTORICKÉ KOČÁRKY A PANENKY
ze soukromé sbírky pí Aleny Balýové. Vánoční výstavu doplní
svými pracemi děti výtvarných oborů DDM Klatovy na ochozu
galerie. Vernisáž 19. 11. 2015 od 17.00 hod. Výstava pro veřejnost
otevřena od 20. 11. do 22. 12. 2015 a od 4. 1. do 8. 1. 2016. Otevírací
doba PO - PÁ od 9.00 do 12.30 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.
+ bronzová, stříbrná a zlatá neděle. Vstupné 20/10 Kč, děti do 6 let
a dětské kolektivy MŠ + doprovod zdarma. Galerie Atrium kul. domu.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2016
MěKS pro Vás připravilo jarní kurz tanečních pro mládež, který bude
probíhat vždy v pátek od 15. 1. 2016 do 1. 4. 2016. Přihlášky budou
k dispozici pouze na webu: www.mksklatovy.cz a budou
zpřístupněny od 9. 11. 2015 od 6.00 hodin, výše kurzovného
1.500 Kč/uchazeč. Více informací: tomankova@mksklatovy.cz,
tel.: 376 370 919.

27. 11. 2015 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s pěveckým
sborem KVÍTEK ze ZŠ Klatovy, Plánická ul., od 18.00 hodin na
klatovském náměstí Míru.
29. 11. 2015 DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE - PRVNÍ
FIFTÝN TOUR 2015, koncert od 19.00 hodin, kulturní dům.

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.
Krásný adventní čas přeje
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Opravy komunikací v měsíci listopad 2015
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Rekonstrukce plynovodu v ulici Dr. Sedláka – investorem akce je firma
RWE. Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodního potrubí vedoucího
v tělese stezky pro pěší a cyklisty v ulici Dr. Sedláka, po pravé straně ve
směru k Lázním. Současně též v části ulic Franty Šumavského a Koldinova.
Součástí akce bude i provedení celoplošné opravy povrchu této smíšené
stezky.
Termín provedení: 17. 8. – 30. 11. 2015.
Práce se provádí po částech za úplné uzavírky stezky, příjezdy do areálů
firem jsou zabezpečeny.
Točník - chodník u silnice III/11766 – jedná se o provedení dešťové kanalizace, chodníku ze zámkové dlažby, tzv. „vjezdové brány“ na počátku obce
ve směru od Klatov, úpravu autobusových zastávek, úpravu prostranství
před kulturním domem, veřejného osvětlení a zeleně podél silnice 3. třídy
v úseku od počátku obce po křižovatku na Předslav a Vícenice.
Termín provedení: 1. 9. – 15. 11. 2015.
Práce se provádí po úsecích za omezeného provozu. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem je zabezpečen.
Rekonstrukce plynovodu v ulici Štorchova – investorem akce je firma
RWE. Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodního potrubí vedoucího
v chodníku vpravo od Měchurovy ulice a vozovky ve „slepé ulici“. Oprava
povrchu v místě výkopů bude provedena před zimou provizorně. V jarních
měsících bude provedena v celé ploše.
Termín provedení: 20. 10. – 26. 11. 2015.

Práce se provádí za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem je zabezpečen.
Propojení polních cest Tajanov-Kal. Jedná se o provedení zatrubnění
příkopů a úpravu povrchů umožňujících převedení chodců podél okružní
křižovatky ležící mezi oběma obcemi.
Termín provedení: 16. 11. – 11. 12. 2015.
Práce se provedou po dvou částech za uzavření polních cest.
Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených vpustí a výtluků na
komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí p. František
Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo Bc. Luboš
Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Mažoretky Modern přivezly z mistrovství Evropy
v Itálii třetí místo a děkují všem za podporu
Mažoretky Modern, které působí při našem Městském
kulturním středisku v Klatovech, zvítězily v červnu letošního
roku ve finále soutěže Svazu mažoretek a twirlingu ČR
v Poděbradech v disciplině showtrwirling corps v dětské
kategorii. Vybojovaly si tím jako jediný tým ze všech věkových
kategorií v této disciplíně nominaci na mistrovství Evropy.
Skladba nesla název Šach mat a choreografii k ní vytvořila
vedoucí mažoretek Modern Dana Grünerová.
Následovaly hodiny dřiny a trénování, protože ve formaci
Šach mat vystupovalo celkem 32 děvčátek ze dvou
mažoretkových skupin. Šlo o starší děti a juniorky. Všechny
pohyby musely být synchronizované, vyladěné a navíc kromě
tance s rekvizitou bylo nutné zařadit do vystoupení i obtížné
twirlingové prvky či podmetky, jednoduché a dvojité podtočení
pod hůlkou a též propojení rekvizity s hůlkou.
Za velký úspěch tak považujeme, že naše mažoretky
přivezly z mistrovství Evropy v Lignanu, které se konalo
v říjnu letošního roku, výborné třetí místo.
Patří jim, v čele s Danou Grünerovou, velké poděkování.
Zároveň bych chtěla vyslovit dík rodičům a všem rodinným
příslušníkům, kteří nás při dlouhé a náročné cestě k tomuto
úspěchu podporovali a celý rok obětavě spolupracovali.
Velice si vážím finanční podpory a děkuji za ni především

Městu Klatovy a všem našim sponzorům – jmenovitě firmě
BioLab s.r.o., Dragon Press s.r.o., Esio s.r.o., Intertell s.r.o.,
Investtel s.r.o., K&K TECHNOLOGY a.s., Pekařství Fiala
s.r.o., Rodenstock ČR a.s., Serto Rašpl s.r.o., Šumavské
vodovody a kanalizace a.s., a Ing. J. Kolomazníkovi.
Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy
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Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích
V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktuální zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby
pro Klatovy a integrované obce byl zpracován a je s ohledem
na dokončování nových komunikací každoročně aktualizován.
Nařízení města Klatov, o plánu zimní údržby pro Klatovy
a integrované obce včetně grafického znázornění je zveřejněno
na internetových stránkách města Klatov www.klatovy.cz.
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními
vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na
straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto
komunikací a chodníků na straně druhé.
Zákon o pozemních 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
technickému vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy uklizeny nejpozději do 12 hodin.
Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města Klatov,
které dle vývoje počasí vyhlásí zimní pohotovost a opětovně
zřídí stálou nepřetržitou dispečerskou službu. Je možno se na
ně obracet se svými požadavky na tel. 376 312 021. Technické
služby mají zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli

z Německa a dostatek inertního materiálu, který bude při
údržbě upřednostňován. Posypová sůl se bude používat až na
zbytkovou vrstvu sněhu, která již nelze odstranit nebo snížit
mechanickými prostředky. Do sněhové vrstvy se nebude posyp
solí provádět.
Celkem je udržováno 127 km vozovek a 108 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. 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 komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu
nebo náledí. Jedná se např. o komunikaci přes les Husín v k.ú.
Tajanov nebo cyklostezku v úseku od městského parku
k nádraží ČD v Lubech. Po těchto úsecích si pak lze při
dostatku sněhu i zajezdit na běžkách.
František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK
Drůbežářský závod Klatovy a.s. pořádá při příležitosti
50. výročí založení společnosti

REPREZENTAČNÍ PLES 2016
Během slavnostního večera vystoupí
taneční orchestr Miroslava Novotného,
Josef Laufer, Marek Ztracený,
DJ ROXTAR, kapela Spirála.
Večerem provází Denisa Nesvačilová a Aleš Cibulka.

Městské kulturní středisko Klatovy

20. 2. 2016
19.00 – 03.00
Vstupné 200 Kč (v ceně vstupného je welcome drink
a drobné občerstvení)
Vozovky
I. ZÓNA
II. ZÓNA
III. ZÓNA
SÚS Klatovy

Bohatá tombola - slosovatelné vstupenky o 10 hlavních cen
(zvěřina, pobytové poukazy do Konstantinových lázní atd.)
a 1000 dalších cen
Předprodej vstupenek od 1. 12. 2015
Drůbežářský závod Klatovy, ulice 5. května 112, Klatovy
MĚKS Klatovy, Domažlická 767, Klatovy.
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2015: Projekt „Dovybavení infrastruktury
služeb cestovního ruchu Klatovy“
Město Klatovy obdrželo dotaci od Národního programu podpory cestovního ruchu MMR – podprogram cestování dostupné všem pro rok 2015.
Předmětem projektu je v rámci zvýšení rozsahu poskytovaných
služeb a podpoření rozvoje cykloturistiky v regionu, nákup 3 kusů
bikeboxů, které jsou umístěny u parkoviště před plaveckým bazénem
(včetně úpravy plochy pod bikeboxy), umožňující umístění kola
v uzamykatelném boxu. Dále nákup stojanů na kola (včetně úprav ploch
pod stojany ze zámkové dlažby), které jsou umístěny na čtyřech místech
podél cyklotrasy č. 38 (Luby- nádraží ČD, Luby – u hřiště, Klatovy –
u Kolonády, Klatovy – u KD), která je hojně využívanou cyklotrasou
nejen domácími, ale i zahraničními turisty, a to především z Bavorska.
Rozpočet nákladů na realizaci projektu činil
302 556 Kč a výše požadované podpory činila
151 279 Kč, tj. 50 %.
Realizace díla byla ukončena 30. 10. 2015.
Projekt „Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu Klatovy“
byl pořízen a vybudován za přispění prostředků státního rozpočtu
České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Omezení provozu
Městského úřadu Klatovy
V pondělí 30. 11. 2015 v době od 13.00 do 15.00 hod. bude
přerušena dodávka elektrické energie do budovy
Mayerova 130. Tato odstávka se v uvedené době dotkne
provozu celého odboru dopravy – dopravního úřadu.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2015 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2015 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

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

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

Podpis

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

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

Příští jednání Zastupitelstva

„Čas zamyšlení…“

Vážení Klatované,
slavnostně vyzdobené ulice
a zářící strom na klatovském
náměstí jsou neklamnou
předzvěstí nejen blížících se
vánočních svátků, ale i změny
letopočtu. Ve chvíli, kdy
zvony odbijí silvestrovskou
půlnoc, budeme plni očekávání toho, co nám následující
týdny a měsíce přinesou. Do
značné míry budou ovlivněny
událostmi a děním roku právě
končícího. Možná mi dáte za
pravdu, že byl na události
rokem mimořádným. Výrazně
vybočil z celé řady předešlých. V jeho průběhu jsme
si připomínali 70 let od
ukončení nejstrašnějšího válečného konfliktu v dějinách
lidstva. Stále jsou mezi námi
přímí účastníci krutých bojů
i svědci bídy, strachu a obav,
jež byly součástí každodenního života civilistů.
Pocity pro nás dnes takřka
neznámé. Podlehli jsme prostě
dojmu, že všechny konflikty

světa se odehrávají daleko od
nás, uspokojení základních
potřeb je naprostou samozřejmostí a naším pocitem
bezpečí nemůže nic otřást.
Stačilo „málo“… A mnohé je
jinak. Z předních stránek
zpravodajství vše ostatní
vytlačila uprchlická krize, jíž
dnes vyspělé evropské země
čelí. Chci věřit, že i v tomto
případě bude platit, že vše
špatné je pro něco dobré. Snad
právě Vánoce, svátky pro nás
z celého roku nejtradičnější,
jsou tou pravou chvílí pro
uvědomění si, kam patříme
a jak bychom chtěli dál žít.
Odmítám jednobarevné vidění
světa, jak je nám občas vnucováno. Jsem naprosto přesvědčen, že nejsme necitelní
k strádání druhých a umíme
podat pomocnou ruku těm,
kdo jsou v opravdové nouzi.
Zejména v čase předvánočním
se o tom můžeme přesvědčit
takřka denně. Nelze ji však
podat bez rozmyslu komukoliv, kdo na naše evropské

Úterý 8. 12. 2015 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
dveře pomyslně zaklepe.
Krom jiného jsou totiž
především branou k našim
domovům. Přiznejme si, že
v nich ve srovnání s valnou
většinou ostatních zemí
žijeme velmi pohodlně, ba
i bohatě. Jejich součástí jsou
také obyčeje a tradice po
století uchovávané. Představit
si život bez nich asi umí
málokdo z nás. Předat naše
domovy v pořádku i dalším
generacím
je
prostou
povinností.
Milí Klatované,

Jednání Rady města
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Adventní zamyšlení

Milí Klatované,
v průběhu roku se Vás na
stránkách Zpravodaje snažím
informovat především o hospodaření města, aktuální
finanční situaci, o investicích.
Dovolte mi dnes učinit
výjimku.
V posledních měsících
a týdnech do Evropy přicházejí statisíce uprchlíků
a „oficiální Evropa“ zoufale
selhává v odpovědi na jejich
příchod.
Média
hovoří
o „uprchlické krizi“. Možná
by měla hovořit spíše o krizi
„evropských elit“, které v čele
s lidmi, kterým jsme věřili,
nedokážou hájit ani své
teritorium, ani své hodnoty,
přestože se jimi zaklínají.
Důsledkem špatné a neprozřetelné politiky, jejímž
zosobněním se v očích
příštích generací možná stane
německá kancléřka Angela
Merkelová, nedokážeme pomoci těm, kteří by si naši
pomoc skutečně zasloužili,
a naopak dáváme příležitost
těm, které bychom měli velmi
pečlivě prověřit, zda si naší
pomoci zaslouží.
Umět rozlišovat je klíčem
k řešení. Říci, že se musíme
smířit s tím, že se Evropa (tj.
naše domovy) vlivem imigrační vlny změní a že se nedá
nic dělat s tím, že v proudu
běženců jdou i ti (či mohou
být i ti), kteří chtějí náš svět,

styl života, kulturu, tradice…
zničit, je nepřijatelné. Co
zbývá nám?
Stále
mnohé.
Prvně
bychom si měli uvědomit, kdo
skutečně jsme. Jaké hodnoty
stvořily naši civilizaci. Co nás
jako Evropany spojuje,
naopak v čem jsme odlišní.
Evropské heslo „United in
Diversity“ (Sjednoceni v rozmanitosti) není žádnou lacinou frází. Dopracovali jsme
se k němu. Trnitou cestou,
o níž hovoří historie národů
a států Evropy.
Zaplatili jsme vysokou
cenu za to, abychom došli
pochopení, že jsme si všichni
rovni, a to navzdory všem
nerovnostem, že jsem zrozeni
ke svobodě (a každému, kdo
nám ji upírá, se musíme

Křesťanství jako náboženství, jež zrodilo moderní
Evropu, dávno pochopilo, že
víra je skutečností osobní
a že církevní představitelé tu
nejsou pro to, aby vládli
společnosti a světu. Ostatně
ne nadarmo je jedním
z nejstarších titulů římských
biskupů, tj. papežů, titul
„servus servorum dei“ (sluha
služebníků božích). Vliv křesťanství na duchovní klima
Evropy je nezpochybnitelný,
z jeho kladů i chyb čerpáme
dnes a denně. I proto je
ostudné, že evropští poslanci
(relativně nedávno) planě diskutovali, zda se v základních
evropských dokumentech
máme a smíme odkazovat na
křesťanství jako základ naší
identity. V očích lidí jiných

Svatá rodina s pastýři, Il Perugino, Trevi

postavit), že jsme solidární
s těmi, jimž osud a okolnosti
dal do vínku nějaký
„handicap.“ Proto navzdory
všem našim pochybením
a slabostem cítíme jako
samozřejmé, že muži i ženy
jsou si rovni, že lidský život je
nedotknutelný, že každý má
zákonem garantované četné
svobody a po zkušenostech
relativně nedávných: že žádná
ideologie ani náboženství
nesmí diktovat společnosti, co
se smí a nesmí z hlediska
„jejich pohledu na svět.“

foto: Václav Chroust

kontinentů a kultur je taková
diskuse důkazem (příznakem?) slabosti. Možná i sebestřednosti, protože nechcemeli jasně říci, kdo jsme, odkud
přicházíme a tudíž i kam
jdeme – kdo opravdu jsme?
Cesta k pochopení sebe sama
není až tak těžká.
A proto bych vám rád
popřál krásný a klidný
Advent, období očekávání,
zklidnění, období čtyř nedělí
před příchodem Spasitele.
Ten, jak křesťané věří,
přichází ke všem lidem, aby je

vykoupil, řekněme z „omezení daných hmotným světem“.
S tímto časem jsou spojeny
krásné tradice – zdobíme svá
obydlí adventními věnci,
připravujeme sebe i své domy
na Vánoce, snažíme se být
vstřícnými, přátelskými. Na
svátek sv. Barbory řežeme
„barborky“ (větvičky stromů,
které do Vánoc rozkvetou?),
na svátek sv. Mikuláše
přichází k našim dětem
laskavý Mikuláš a s ním
i zlobiví čertíci, dveře našich
domů opatřujeme jmelím,
které má přinést štěstí
a požehnání a bránit tomu,
aby k nám pronikly „zlé síly“.
Věřte nebo nevěřte, již od
12. st. v Čechách pečeme
v průběhu adventu i vánoční
cukroví, které pak o Vánocích
s chutí spořádáme. Po vzoru
sv. Františka z Assisi stavíme
betlémy a zpíváme – nejprve
roráty a posléze i krásné
koledy. Komu z Vás se srdce
nezachvěje, když slyší o půlnoční Narodil se Kristus Pán?
Prožijeme-li svůj Advent
a Vánoce v duchu (troufám si
říci) evropské tradice, uděláme tím cosi prospěšného
sami pro sebe a pro všechny.
Věřím, že si o svátcích –
uprostřed všech těch drobných dobrých zvyků a věcí –
uvědomíme, co jsou ony tak
často vzývané evropské hodnoty – že k nim patří bezpochyby i styl života, přátelský,
vstřícný, do určité míry opatrný. Styl života, který žijeme.
Že k nim patří i osobní víra,
vlastní lidem „víru praktikujícím i nepraktikujícím“, že
tím nejdůležitějším v životě
člověka jsou láska, naděje
a víra. Vše ostatní z nich
vychází.
Přeji Vám krásné a požehnané Vánoce a vše dobré
v roce 2016.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Adventní čas v Klatovech vyplní zajímavé akce

V době adventu pořádá město
Klatovy celou řadu zajímavých
akcí, které byste si neměli nechat ujít. Začali jsme rozsvícením vánočního stromu na klatovském náměstí 27. listopadu.
Letos jde o smrk stříbrný
z Klatov vysoký 9,5 metru,
který je ozdoben ve stříbrných
barvách. Stále větší oblibu si

získává „Voňavá adventní
neděle“ v sále Střední školy
zemědělské a potravinářské
v Klatovech, kde šikovní lidé
v neděli 29. listopadu předvedli účastníkům různé dovednosti
spojené s adventem a vánočními svátky. Velmi příjemné je
pro mě i každoroční adventní
setkání lidí v sobotu 28. listopadu u autobusové zastávky ve
Věckovicích (integrovaná obec
města). Zde místní vlastními
silami připravili opět po roce
rozsvícení věckovického vánočního stromu. Na improvizovaném pódiu zahráli
a zazpívali členové klatovského souboru Musica
Imperfecta pod vedením
Jaroslava Pletichy.
V sobotu 12. prosince nás
čeká už pátý ročník Klatovského klášterního bazaru,
který se koná na prostranství
před bývalým dominikánským
klášterem v Plánické ulici
v rámci projektu Zdravé město

Voňavá adventní neděle v Klatovech

Klatovy. Podílí se na něm celá
řada dobrovolníků. Jak už jsem
psal v listopadovém čísle
našeho zpravodaje, jeho výtěžek bude tentokrát věnován
na nákup polohovacích lůžek
pro seniory v Domově pokojného stáří v Klatovech, který
provozuje Oblastní charita
Klatovy. Přispět můžete i Vy,
buď na speciální účet zřízený
na tuto veřejnou sbírku (č. ú.
420013-0821048319/0800), či
tím, že přijdete a něco pěkného
si zde koupíte. Také se v rámci
bazaru uskuteční od 13.30
hodin dražba zajímavých
předmětů. V ní budeme dražit

Zpívání koled s Českým
rozhlasem či 20. prosince se
nám na náměstí představí
jedna z největších zvonoher na
světě
Pražská
mobilní
zvonohra. Přehled všech akcí
najdete ve vydané skládačce
„Adventní Klatovy 2015“,
kterou si můžete stáhnout na
www stránkách informačního
centra (klatovy.cz/icklatovy )
ve formátu pdf, nebo získat
v papírové podobě v informačním centru. Jedná se
o přehled všech nám známých
akcí, které v době adventu
pořádá město a další organizátoři (klatovské muzeum,

Voňavá adventní neděle v Klatovech

například rozměrnou fotografii
Hamerského
potoka
od
klatovského fotografa Jiřího
Straška, dílo klatovského
keramika Gustava Fifky, koš
výborných domácích pochutin,
krásnou dětskou kresbu
Richarda Protivy či nádherně
ozdobené velké adventní věnce
a mnoho dalšího.
Čekají nás dále dvě
programem nabité adventní
neděle, vánoční řemeslné trhy,
16. prosince na náměstí

římskokatolická farnost, základní umělecká škola, stálá
divadelní scéna atd.). Těším se,
že se na těchto akcích s Vámi
potkám.
Vážení občané města,
přeji Vám klidné prožití
adventu a krásné vánoční
svátky strávené v rodinném
kruhu.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

STRANA 4

PROSINEC 2015

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Z protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 1. 11. 2015 na základě oznámení byla stálou službou MP
Klatovy do ulice Wolkerova vyslána hlídka strážníků MP. Zde jim
sdělil oznamovatel, že v jeho bytě, který pronajímá, se nachází již
několik dní osamocený pes. Nájemkyně bytu není k zastižení, klíče
od bytu ponechané zvenku, v bytě velký nepořádek, osobní věci
nájemníků a pes bojového plemene, kterého se bojí. S nájemnicí byl
domluven, že byt bude vyklizený. Strážníci v chodbě bytu spatřili psí
výkaly, prázdné misky od krmení psa. Sousedé potvrdili, že takto je
byt ponechaní již několik dní. Protože se jednalo o podezření z týrání
zvířete, byla na místo přivolána hlídka PČR, která věc převzala
k dalšímu šetření. Strážníci za pomoci pracovnice útulku psa odchytli
a převezli. Hlídce MP se podařilo zkontaktovat matku nájemnice a ta
sdělila, že dcera odcestovala do Anglie.
Dne 5. 11. 2015 požádala pracovnice OD Kaufland stálou službu
MP o pomoc z důvodu napadení ředitele pobočky. Hlídka strážníků
MP na místě zjistila dva muže, kteří slovně napadali ředitele
obchodního domu, protože je nechtěl zaměstnat. Strážníci situaci na
místě zklidnili. Nikdo nebyl zraněn, nikdo nechtěl nic oznamovat. Po
kontrole totožnosti přítomných osob byla věc vyřešena domluvou.
Dne 5. 11. 2015 v 21.55 hod. přijala stálá služba MP Klatovy
žádost o pomoc od muže, který má obavu o své zdraví, protože mu
vyhrožuje po telefonu manžel jeho přítelkyně. Jedná se o spor
manželů, kde manželka odešla ke svému příteli. Na místo se dostavila
hlídka strážníků MP a hlídka PČR. Později se dostavil i vyhrožující
manžel. Záležitost si převzala hlídka PČR, která muže vyslechla
a pokračovala v řešení události.
Dne 8. 11. 2015 přijala stálá služba MP oznámení, že v pískovně
v Beňovech se nachází taška s uhynulým psem. Na místě čekala
oznamovatelka, která strážníků sdělila, kde se taška nachází. Hlídka
MP zjistila, že v tašce kromě psa jsou i kameny. Protože nabyla
podezření o možnosti trestného činu týrání zvířat, přivolala na místo
hlídku PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.
Dne 9. 11. 2015 přijala stálá služba MP Klatovy oznámení
o povalující se osobě v parčíku u ubytovny v Nádražní ulici. Hlídka
strážníků MP zde nalezla muže z Chomutova (1955), kterého po
kontrole totožnosti a domluvě z místa vykázala. O hodinu později
zasahovali strážníci proti tomuto muži opět, když se dobýval do
ubytovny, že které se musel předtím vystěhovat. Byl podnapilý (2,29

promile) a choval se agresivně. Vyhrožoval
strážníkům i majitelce ubytovny a obtěžoval
kolemjdoucí. Pro svoji podnapilost a agresivní
jednání byl muž po lékařské prohlídce převezen
a předán do Protialkoholní záchytné stanice v Plzni.
Dne 14. 11. 2015 v 23.50 hod. na základě oznámení a kontrolní
činnosti za pomoci kamerového systému zjistila stálá služba MP
rvačku na nám. Míru u č.p 151/I. Strážníci zde zjistili skupinu osob,
které na sebe pokřikovaly, a vedle stálo zjevně poškozené osobní
vozidlo, které mělo rozbité levé přední okno. Hlídka MP zjistila
totožnost muže, který měl údajně poškodit vozidlo, a svědky útoku.
Na místo byla přivolána hlídka PČR, která záležitost převzala
k dalšímu řešení.
Dne 19. 11. 2015 byla hlídka strážníků MP vyslána do Nádražní
ulice, kde na ně čekala paní s malým chlapcem, který se ztratil.
Chlapec byl pouze v tričku a trenýrkách. Byl podchlazený a nemluvil.
Strážníci jej převezli na služebnu MP a vyrozuměli pracovnici
Oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ, která si jej převzala. Jak
uvedla strážníkům, chlapce zná a ví, kde bydlí. Nejedná se o první
případ tohoto čtyřletého chlapce, kdy sám odešel z domova.
Dne 20. 11. 2015 v 02.54 hod. požádala RZS strážníky MP
o asistenci při ošetření zraněného muže v ulici Křížová. Muž byl
údajně napaden jiným neznámým mužem a zraněn na hlavě. Muž
odmítl věc oznámit PČR, i když strážníci zajistili svědky události. Po
prvotním ošetření byl převezen vozidlem RZS na chirurgickou
ambulanci klatovské nemocnice.
Dne 23. 11. 2015 v 18.50 hod. přijala stálá služba MP oznámení
o opilém muži, který sedí na chodníku v Pražské ulici před barem
Kulička a údajně obtěžuje kolemjdoucí. Strážníci MP i za pomoci
kamerového záznamu zjistili, že tento byl z baru Kulička vyhozen.
Byl opilý, měl viditelné zranění v obličeji. Po kontrole totožnosti muž
nechtěl nic oznamovat ani nepožadoval lékařské ošetření. Uvedl své
bydliště v ulici Šmeralova a odešel tím směrem. Událost byla
strážníky vyřešena domluvou.
František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

Kompostéry pro domácí kompostování
V roce 2014 Město Klatovy získalo dotaci z Operačního
programu životního prostředí v rámci Prioritní osy 4
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání
s odpady. Na základě vyhodnocení předchozí dotazníkové
akce, která proběhla v podzimních měsících roku 2013 a která
měla ověřit zájem občanů o domácí kompostéry, město
zakoupilo a na přelomu roku 2014 a 2015 rozdělilo mezi
zájemce 1400 kompostérů. Kompostéry byly předány občanům
podle pravidel příslušného dotačního titulu na základě smlouvy
o výpůjčce, po 5 letech se bezúplatně stanou jejich
vlastnictvím.
Výše uvedená akce se setkala s velmi příznivými ohlasy
veřejnosti, o získání domácího kompostéru následně projevilo
zájem mnoho dalších občanů. Vzhledem k předpokladu
vyhlášení dotačního titulu na podporu separace bioodpadů

v domácnostech také v novém programovacím období 2014 –
2020 bylo rozhodnuto o konání další dotazníkové akce, která
by upřesnila počet zájemců o domácí kompostéry a na jejímž
základě by mohlo město požádat o dotaci.
Anketní lístky jsou k dispozici na recepci hlavní budovy
Městského úřadu Klatovy (radnice), vyplněné se odevzdávají
na podatelně v přízemí radnice.
Konečný termín pro odevzdání anketního lístku: 31. 1. 2016
Anketní lístek je také možné vyplnit elektronicky a ve
stejném termínu odeslat prostřednictvím webových stránek
města.
Ing. Jana Michálková
vedoucí Odboru životního prostředí

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí Odboru rozvoje města
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:
11. 12. 2015 LEGENDA O HVĚZDĚ – Představení pro MŠ a ZŠ:
líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom co se stalo
v Betlémě před dávnými časy. Účinkují Eva Hrušková a Jana Hrušková.
Představení od 8.30 a 10.30 hod. Vstupné 50 Kč. Kino Šumava Klatovy.
13. 12. 2015 ADVENTNÍ NEDĚLE – adventní trhy od 10.00 do 16.00
hod. Doprovodný kulturní program: od 13.00 pěvecké sbory
PRVŇÁČCI, BERUŠKY, KARAFIÁT a divadelní soubor OTAKÁREK
při ZŠ Klatovy, Čapkova ul., od 15.00 hod. VÁNOČNÍ KVARTET –
světové vánoční koledy a melodie v podání trumpety, saxofonu
a trombonů. Náměstí Míru Klatovy.
13. 12. 2015 KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy vystoupí sbory: SLUNÍČKO
při MŠ Klatovy, Koldinova, SNĚŽENKY A MACHŘI při Masarykově
ZŠ Klatovy, MUSICA IMPERFECTA. Vstupné 100 Kč, snížené 50 Kč
pro děti od 3 do 12 let. Do 3 let zdarma. Začátek v 17.00 hodin. Jezuitský
kostel na náměstí Míru Klatovy.
19. 12. 2015 OTESÁNEK - LS Brouček uvede premiéru marionetové
hry Antonína Pruchy ve 14 a 16 hodin v kulturním domě. Hra je vhodná
pro děti od 3 let. Vchod od marketu Lidl.
19. - 22. 12. 2015 VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY - trhy od 10.00 do
16.00 hod. Doprovodný kulturní program od 13.00 do 16.00 hod.:
19. 12. 2015
13.00 – 14.00 „Budem zpívati, koledovati“ – PLZEŇSKÝ MLS – malý
lidový soubor
14.00 – 16.00 hudební vystoupení skupiny ŠTREKA
17.15 žehnání a rozdávání Betlémského světla.
20. 12. 2015 ZLATÁ NEDĚLE
11.00 – 16.00 PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONOHRA – skutečná koncertní
zvonohra – jediná ve východní Evropě a jedna z největších na světě.
Vánoční vystoupení historické hudební skupiny MILVUS

Akce v Městské knihovně Klatovy
- prosinec 2015
VÝSTAVY:
Čítárna:
Prosinec:
Radka Grösslová – Perníková čítárna
Vánoční výstava perníčků a betlémů Radky
Grösslové s prodejem perníkových dekorací.
Olga Chobotová – FIMO ozdoby na stromek
Galerie knihovny:
Magda Radostová – Divoká a krásná krajina srdcem ženy
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

21. 12. 2015 Dětské pěvecké sbory – KLATOVSKÉ
ŠKOLKY
13.00 – 16.00 BROUČCI při MŠ Karafiátová,
BERUŠKY při MŠ Podhůrecká, LUBÁČEK při MŠ
Luby, DUHA při MŠ Studentská, SLUNÍČKO
RADOST při MŠ Národních mučedníků.
22. 12. 2015 Dětské pěvecké sbory – KLATOVSKÉ ŠKOLY
13.00 – 15.00 PYTEL BLECH při ZUŠ J. Kličky Klatovy, ZVONEČEK
a SNĚŽENKY A MACHŘI při Masarykově ZŠ Klatovy, NOTIČKY při
ZUŠ J. Kličky Klatovy, KLATOVÁČEK při ZŠ Klatovy, Tolstého.
od 17.00 ŽIVÝ BETLÉM (Křesťanské sdružení Klatovy). Náměstí Míru
Klatovy.
20. 11. 2015 - 8. 1. 2016 HISTORICKÉ KOČÁRKY A PANENKY ze
soukromé sbírky pí Aleny Balýové. Vánoční výstavu doplní svými
pracemi děti výtvarných oborů DDM Klatovy na ochozu galerie.
Vernisáž 19. 11. 2015 od 17.00 hod. Výstava pro veřejnost otevřena od
20. 11. do 22. 12. 2015 a od 4. 1. do 8. 1. 2016. Otevírací doba PO - PÁ
od 9.00 do 12.30 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. + bronzová, stříbrná
a zlatá neděle. Vstupné 20/10 Kč, děti do 6 let a dětské kolektivy MŠ
+ doprovod zdarma. Galerie Atrium kul. domu.
Nabídka Vánočních dárkových poukazů – POŘADY 2016
20. 1. 2016, 19.00, KD. Žalman & spol. – 70 JAR TOUR – koncert
k životnímu jubileu Pavla Lohonky Žalmana. Vstupné 220/190/160 Kč,
bez slevy.
1. 2. 2016, 19.00, KD. The BACKWARDS – Beatles revival Světově
uznávaná revivalová kapela z Košic s hudebně-vizuální show BEATLES
LEGENDS. Vstupné 380/330/280 Kč, bez slevy.
25. 2. 2016, 19.00, KD. Václav NECKÁŘ „MEZI SVÝMI“ Vstupné
400/370/340 Kč, bez slevy.
23. 3. 2016, 19.00, KD. HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE – hlavní host
JAN KRAUS, dále účinkují: Matěj Ruppert a Václav D. Kosík. Vstupné
350/320/290, bez slevy.
Na všechny uvedené pořady je možné požádat o vystavení
dárkového poukazu s vánoční dárkovou obálkou. Vstupenky jsou již
v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD.
Cenové kategorie vstupenek: 1. kategorie 1. - 4. řada, 2. kategorie 5. –
10. řada, 3. kategorie 11. – 22. řada + balkon. Zakoupené vstupenky se
nevracejí ani nevyměňují.
Přehled plesů v roce 2016:
16. 1. Pekařský ples společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy a.s.
23. 1. Ples společnosti MASO WEST s.r.o. Klatovy
30. 1. Ples Media Flash
6. 2. Rally ples ŠKODAteamu
13. 2. Městský bál Klatovy
20. 2. Drůbežářský ples společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Podrobný program všech akcí najdete
www.mksklatovy.cz a na facebooku MěKS.

na

stránkách

DALŠÍ AKCE:
Krásný adventní čas přeje

10. prosince od 18 hodin, společenský sál knihovny Mgr.
František Škůrek: přednáška na téma „Hanuš Kafka, významný
židovský klatovský rodák“. Představení Sborníku prací z historie
a dějin umění 8/2015, vydává Historická společnost Klatovy.
Osobně se zúčastní i autoři dalších příspěvků.
17. prosince od 18 hodin, společenský sál knihovny. Petr Nazarov:
„Jižní Afrika“, Cestopisný pořad o několikatýdenní cestě jižní
Afrikou od Atlantiku až k Indickému oceánu.
Všechny informace o akcích najdete průběžně na webu a sociálních
sítích knihovny.
Městská knihovna v Klatovech

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

Pracovní doba Městského úřadu Klatovy
ve čtvrtek 31.12. bude od 7.30 do 13.00 hod.
Z důvodu uzavření pokladen a odvodu hotovosti
do peněžního ústavu budou platby v hotovosti
přijímány pouze do 11.00 hod.
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Akce realizované hospodářským odborem MěÚ Klatovy
v rámci oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2015
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy
a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé opravy jsou schvalovány jmenovitě
Radou města Klatov a v průběhu celého roku postupně realizovány.
Pro rok 2015 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční
prostředky ve výši 20 mil. Kč, tedy o 5 mil. Kč více než v roce
předchozím.
Za tyto prostředky byla opravena celá řada chodníků a vozovek.
Navíc byly některé komunikace celoplošně opraveny při provádění
rekonstrukce inženýrských sítí umístěných v jejich tělese za
finančního přispění 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 v Měchurově ulici, vozovka a chodníky v části
Akátové ulice (mezi Studentskou a propojovací k Jabloňové),
komunikace včetně veřejného osvětlení ve vnitrobloku ulic
Vaňkova, Koldinova, chodník v části Karafiátové ulice v úseku od
Mánesovy vlevo, chodníky ve třech částech Masarykovy ulice,
chodníky v okolí „Bouchalky“ v Plzeňské ulici, chodník v části
Podhůrecké ulice před MŠ „Sluníčko“, chodník v části Nuderovy
ulice v úseku od Palackého směrem k Plánické vpravo, část
chodníku v Alešově ulici, parkovací plocha včetně odvodnění
v Komenského ulici. Na základě připomínek občanů města na
nedostatečné osvětlení bylo provedeno rozšíření veřejného osvětlení
v lokalitách „pod lomečkem“ a ve vnitroblocích ulic Na Bělidle,
Vrbova. Dále došlo k bezbariérové úpravě schodiště propojující
Plzeňskou ulici s Masarykovou.
Navíc byla provedena celoplošná oprava chodníků v částech
Podhůrecké a Máchovy ulice za finančního přispění správců
inženýrských sítí, kteří zde provedli rekonstrukci elektrických
a sdělovacích kabelů.

V integrovaných obcích města Klatov:
V obci Kydliny byla provedena celoplošná oprava povrchu komunikace od hlavní silnice k rybníku, v obci Otín celoplošná oprava
povrchu vozovky v lokalitě „Boudov“, v Točníku byla opravena
komunikace vedoucí k železniční trati a chodník vedoucí k požární
zbrojnici, v Dehtíně komunikace vedoucí k mostu přes Vícenický
potok, ve Vícenicích byla celoplošně opravena komunikace vedoucí
k železniční trati a zároveň zde došlo k osazení nového veřejného
osvětlení, ve Štěpánovicích bylo osazeno nové veřejné osvětlení
v ulici „K rokli“ a bylo provedeno odvodnění komunikace u dětského hřiště, v Lubech byla celoplošně opravena vozovka a chodníky
mezi řeznictvím „U Kloudů“ a mateřskou školkou, v obci Křištín
došlo k celoplošné opravě komunikace vedoucí k místnímu
hřbitovu. Zároveň zde byla provedena oprava povrchu komunikace,
na níž je vyznačena cyklotrasa č. 2277 mezi Křištínem a Srbicemi.
V Tupadlech byla provedena oprava povrchu komunikace na ppč.
653/7. Byly opraveny výtluky na komunikaci mezi Soběticemi
a Lažánkami. V obci Lažánky byla odvedena dešťová voda ze
silnice mimo čp. 96 vybudováním nových silničních obrub. Stejné
opatření bylo provedeno před čp. 47 v Kydlinech.
I přes každoročně vynaložené nemalé finanční prostředky na
obnovu komunikací, není stávající stav některých chodníků
a vozovek podle představ jejich uživatelů. Proto i v roce 2016 uvolní
město ze svého rozpočtu další finanční prostředky na jejich opravu.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

INFORMACE PRO OBČANY
ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO OBČANSKÉ
PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech
a zákona o cestovních
dokladech bude ve dnech 24.
p ro s i n c e 2 0 1 5 a ž 3 1 .
prosince 2015 odstávka
systému pro nabírání žádostí
o vydání občanských průkazů
a cestovních dokladů a jejich
předávání.

Oprava povrchu Měchurovy ulice

Důvodem tohoto přerušení
jsou technické úpravy, které
vyžadují odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání
občanského průkazu
a cestovního pasu a předávat
vyrobené doklady bude
možné nejpozději do 23. 12.
2015 včetně.

Bezbariérová úprava schodiště Masarykova-Plzeňská

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Klatovy vypsalo dne 5. 11. 2015 další, v pořadí již výběr ze směrnice města Klatov - druhy poskytovaných zápůjček
XLVII. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí
Lhůta
Úrok
Název/účel
Horní
splatnosti zápůjčky
zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.
hranice
Zápůjčky 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.

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku 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.

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

2,5 %

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku 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.

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

2,5 %

do 400 tis.
Kč / byt

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

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

2,5 %

do 500 tis.
Kč / byt

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.

Vybudování nebo rekonstrukce
plynové přípojky včetně pilíře
měření

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken, vchodových
dveří a balkónových dveří

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

2,5 %

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového
jádra v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě

4 roky

2,5 %

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376 347 234.
Uzavírka podání žádostí XLVII. kola je do 5. 2. 2016.
Žadatelé se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce
února 2016.
V roce 2015 již proběhla tři kola, ve kterých bylo zapůjčeno
třem žadatelům celkem 300 000 Kč.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2015 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení: *

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa: *

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2015 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

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

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

Podpis

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