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Mýto a jeho „skryté“ dopady

Vážení Klatované,
již delší dobu se prakticky
ve všech médiích probírá
výběr nového provozovatele mýtného systému na
našich dálnicích. Dovídáme
se nejrůznější informace
o způsobu výběru nového
provozovatele a zákulisí
celého procesu. Popravdě
řečeno nezaobírám se jimi.
Daleko více se zajímám
o tu část výběrového řízení,
která, bude-li naplněna,
velmi citelně zasáhne do
života řady měst a obcí
včetně Klatov. Krom dálnic
by totiž mělo být od
1. 1. 2020 zpoplatněno také
cca 900 km silnic I. třídy.
V našem okolí se to týká
silnice I/20 (České Budějovice – Plzeň) a I/26 (Plzeň
– Folmava). Podíváme-li se

do mapy, je jasně patrné, že
velká většina nákladní
dopravy se přesune na
silnici I/22 (České Budějovice – Domažlice) či I/27
(Klatovy – Plzeň). Již dnes
je na těchto trasách zatížení
obcí těžkou dopravou
obrovské. Nejinak je tomu
i v našem městě. Intenzivně
jsem se proto před dvěma
roky zapojil do iniciativy
starostů obcí ležících
na těchto komunikacích
s cílem zabránit jejich
selektivnímu zpoplatnění.
Jsem velmi rád, že jsou
v této věci aktivní i představitelé Plzeňského a Jihočeského kraje. Velmi dobře
si uvědomují, jak dramatický dopad by přineslo
zpoplatnění
některých
silnic nejen do života obcí,
ale také do stavu vedlejších
(krajských) komunikací.
Řešení jsou v podstatě dvě.
Jednoznačně nejlepší varianta, o kterou usilujeme,
je ponechání stávajícího
stavu bez poplatku. Tou
horší z pohledu ničení výše
zmíněných krajských silnic
je zpoplatnění všech úseků
I. třídy. Již dvakrát se nám
podařilo za podpory Svazu
měst a obcí ČR vládní
rozhodnutí o zavedení mýta
oddálit. Avšak slova pana
ministra Ťoka o možném
napadení výsledku soutěže,
pokud by mýto na 900 km
silnic I. třídy zavedeno

nebylo, nezní pro obyvatele
„ohrožených“ obcí optimisticky. Přesto doufám, že
zdravý rozum zvítězí
a nebudeme zasaženi další
vlnou nákladní dopravy.
Její nárůst by znamenal
zhoršení stavu povrchů
silnic i enormní zvýšení
hlukové zátěže. Trvale,
každodenně, prakticky bez
ohledu na denní či noční
dobu. Navíc bez jakéhokoliv přínosu pro rozvoj
života či turistického ruchu
v dotčených sídlech.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Čísla a jejich souvi slosti – alternati vní pohled
na rozbory a analýzy
Vážení čtenáři Zpravodaje,
dovolte mi dokončit informaci
z minulého příspěvku o rozborech hospodaření, respektive
o některých zajímavých
„číslech“ našich organizací:
Technické služby v roce
2018 dosáhly výnosů 96,2
mil. Kč, příspěvek od města
představoval 71 % z této
částky, činil tedy 68,2 mil. Kč.
Náklady dosáhly 91,5 mil. Kč,
zisk této organizace je 4,6 mil. Kč. Pracuje zde více než 100
zaměstnanců (tzv. přepočtený stav k 31. 12. 2018 je 108), kteří
jsou rozděleni do čtyř velkých středisek. To první, nazvané
„veřejně prospěšné služby“, se stará zejména o úklid a údržbu
města (komunikace, chodníky, parkoviště, náměstí), o veřejné
osvětlení a také o útulek pro opuštěné a zatoulané psy. V jeho
péči je více než 114 km komunikací a 9 km chodníků. Středisko
druhé, nazvané „správa veřejné zeleně“, udržuje, jak název
napovídá, veřejnou zeleň, a to nejen v Mercandinových,
Vrchlického a Hostašových sadech, ale i v sídlištích, v centru
města, na mnoha dalších místech. V péči jeho pracovníků je
92 ha zeleně. Každý, kdo se stará o svoji zahradu, asi už tuší, že
jde o plochu nemalou. V minulém roce pracovníci a pracovnice
střediska vysadili 108 tisíc kusů letniček a 74 tisíc dvouletek, ty
si sami pěstují, vysadili i 103 nových stromů a obnovili 140
keřů poničených vandaly. Rád bych ocenil skvělou květinovou
výzdobu, kterou středisko zajišťuje pro nejrůznější společenské
akce města. Pokud jste se v minulém roce byli podívat na
nějaké svatbě na radnici, pak vězte, že ty krásné květinové
vazby připravili právě lidé z tohoto střediska. Středisko třetí je
nazvané „sportovní zařízení“. Patří sem letní koupaliště, které
v loňském roce navštívilo 39 tisíc „koupajících se“, krytý
bazén, ten byl v provozu 4 140 hodin, navštívilo jej 128 tisíc
lidí! V plavecké škole se naučilo plavat 2 100 dětí. Věřím, že se
vody milovným Klatovanům líbí bazén 1,60 m i nové dětské
„brouzdaliště“. Časem dojde na úpravu i „dvoumetráku“.

Středisko čtvrté, poslední, „krematorium, pohřební služba,
hřbitovy“, je neméně důležité. I proto město postupně
opravuje hřbitov sv. Jakuba, aby byl důstojným místem
odpočinku našich předků. Jakkoliv jsou „čísla“ tohoto střediska
smutná, nelze je pominout: v minulém roce středisko vypravilo
32 pohřbů do země a provedlo 1 719 žehů v krematoriu. Dlužno
dodat, že krematorium má širší „spádovou oblast“, klatovských
občanů se tak týká něco málo přes 300 žehů, v obřadní síni
krematoria se uskutečnilo 297 rozloučení. Technické služby
mají bezesporu nezastupitelný podíl v péči o město. Jejich
práce je mnohdy tím prvním, co vnímají občané i návštěvníci
města jako „dojem z města“. To, že se nám v Klatovech
a Klatovy líbí, je důkazem, že Technické služby fungují, díky
za to.
Gymnázium – projektový den
Dnes a denně narážím na to, že mnozí z nás považují
některé věci za samozřejmé a dané. Je tomu opravdu tak? Je
samozřejmostí, že v Klatovech je „gymnázium, ekonomka,
zemědělka, průmyslovka?“ Každá ze zmíněných škol má svoji
tradici a své žáky, ke Klatovům patří. Každá, navzdory své
tradici, se musí starat o svoji budoucnost. Dnes mi dovolte
zmínit klatovské gymnázium. Možná Vás překvapí, jak dlouhá
je klatovská gymnaziální tradice. Začala již v roce 1636, kdy
zde jezuité založili první, tehdy latinské (tj. latinsky vyučující),
gymnázium. To se záhy rozrůstalo a na počátku 18. století
patřilo k největším gymnáziím na území Čech, Moravy
a Slezska – průměrný počet studentů tehdy přesahoval 300!
(Mimochodem právě založení gymnázia bylo důvodem, proč
byli jezuité do Klatov vůbec pozváni). Ale to je dávná historie,
dnes je na klatovském gymnáziu Jaroslava Vrchlického téměř
700 studentů, latinu se již neučí, excelují v jiných jazycích,
v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, …
a samozřejmě také v matematice, chemii, fyzice, biologii,
společenských vědách – alespoň výsledky v různých soutěžích
a olympiádách tomu nasvědčují. Gymnázium pravidelně
pořádá i tzv. „projektový den“. Ten letošní byl věnován
budoucnosti. Hovořil jsem zde o budoucnosti našeho města.
Využil jsem této příležitosti, abych se také studentů cosi zeptal.
Požádal jsem je o odpovědi na otázky z dotazníku, který jsme
před časem využili při přípravě strategie rozvoje města.
A protože odpovědi z tohoto improvizovaného šetření jsou
zajímavé, rád bych je s Vámi sdílel. Studenti (na mém
vystoupení jich bylo 27 + několik učitelů) měli za úkol hodnotit
vybraná kritéria známkami od 1 do 5, tj. stejně jako učitelé
hodnotí je ve škole, hodnotit mohli, ale nemuseli (proto se liší
u jednotlivých kritérií počet odpovědí). Jejich výslednou
„známku“ (aritmetický průměr zaznamenaných známek) jsem
pak porovnal s výslednou známkou „respondentů dotazníku
strategie“, těch bylo tehdy více než 300. Výsledek? Je dán
vedle sousedící tabulkou.
Předpokládáme-li, že „respondenty dotazníku strategie“
byli zejména rodiče studentů, je zajímavé porovnat, nakolik se
studenti a „jejich rodiče“ shodují ve svých hodnoceních. Mě
překvapilo zejména to, že skupina mladých gymnazistů nahlíží
pokračování na straně 3
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Žáci zmapovali životní osudy konkrétních lidí
Vážení občané,
poznávání historie 20. století
na základě vlastní zkušenosti
s pamětníkem je cílem vzdělávacího projektu „Příběhy
našich sousedů“ neziskové
organizace Post Bellum.
Projekt je určen pro žáky
osmých a devátých tříd základních škol, tercií a kvart
víceletých gymnázií a umožňuje jim jiný pohled na
moderní dějiny. Vtáhne je
totiž přímo do příběhů
konkrétních lidí. Do projektu
se zapojilo i město s týmy
žáků ze Základní školy Klatovy, Tolstého, a Masarykovy
základní školy Klatovy. Žáci měli za úkol pod vedením svého
učitele vyhledat pamětníky, natočit jejich vzpomínky, najít
další dokumenty a archiválie, vše analyzovat, digitalizovat a na
závět vytvořit reportáž – filmovou, rozhlasovou či psanou.

dokončení ze strany 2

možnosti svého sportovního, kulturního i spolkového vyžití
příznivěji, než respondenti našeho dotazníku. Naopak se zcela
shodnou v názoru na dopravní obslužnost, na maloobchodní
síť, na dostupnost a kvalitu mateřských a základních škol.
Jakkoliv nechci „letmé šetření“ přeceňovat, jeho výsledek je
dobrou zprávou. Studenti gymnázia (nejméně ti, které jsem
dnes potkal) uvažují o věcech, o svém městě zrale a vážně.
Skvělé!
Top 10 filmy v klatovských kinech
V minulém příspěvku jsem zmínil filmy, které měly v kině
Šumava největší divácký úspěch (měřeno návštěvností) v roce
2018. Možná však kalendářní rok není tím správným časovým
měřítkem pro posouzení divácké úspěšnosti filmů, upozornil
jsem. Proto jsem požádal pana Karla Kotěšovce, který kino řídí
a filmy vybírá, o žebříček „TOP 10“ filmů klatovských kin. Ten
jej ochotně sestavil, a to za období od 1. 1. 2012 do 3. 4. 2019.
(Podotýkám, že příspěvek píšu 4. 4. 2019, panu Kotěšovcovi
velmi děkuji za žhavou aktualitu!):

4 477
3 704
3 593
3 049
2 977

Klatovská veřejná knihovnička je opět v provozu
Po zimním období opět otevíráme veřejnou knihovničku
„Kniha na lavičku“ v barokní nice průchodu bývalé jezuitské
koleje v Klatovech. Vždy s příchodem zimy ji uklidíme
a v dubnu vracíme zpět. Knihovnička byla znovuotevřena
v pondělí 15. dubna, kde bylo současně uspořádáno v průchodu
malé kulturní setkání. Akci pořádalo město ve spolupráci
s Oblastní charitou Klatovy a Klatovským okrašlovacím
spolkem, který znovu instaloval také piano na ulici, které
prošlo po minulé sezóně větší opravou a muselo být naladěno.
Připomínám, že do knihovničky může kdokoli vkládat
knížky a libovolně je odebírat. Knihy, které už nechcete, se
někomu jinému budou určitě hodit. Jistě nějakou zajímavou
i sami najdete. Zkušenost z předchozích let ukazuje, že
knihovnička je hojně navštěvovaná a nikdy není prázdná.
Vážení občané, přeji Vám krásné jaro a příjemně
prožité Velikonoce.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

TELEVIZE FILMpro KLATOVY

Filmy TOP TEN Klatovy
1) Babovřesky
2) Anděl Páně 2
3) Bohemian Rhapsody
4) Tři bratři
5) Ženy v běhu

V závěrečné fázi jim poskytnou radu i odborníci, například
z Českého rozhlasu, kteří jim pomohli s finální podobou
reportáže. Následně musí předstoupit před publikum a reportáž
představit. Jejich výkon pak zhodnotí odborná porota.
Výsledky těchto prací si můžete prohlédnout na webových
stránkách projektu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/
klatovy-kolinec/klatovy-kolinec-2018-2019/.
V reportážích se objeví někdejší starosta města a učitel pan
Karel Mráz, dále paní Blažena Mašková, která vzpomíná na
osvobození Klatovska v roce 1945 a na následující padesátá
léta, kdy byl její otec pronásledován StB v rámci akce „Polom“
za převádění přes hranice. Třetí reportáž žáci věnovali paní
Aloisii Pauerové, která prožila dětství u svých prarodičů ve
skromných poměrech, když v roce 1948 její otec i strýc
emigrovali a matka i teta byly zavřené.
Závěrečné představení se uskuteční v sále klatovské radnice
17. dubna. Společně s klatovskými žáky představí své reportáže
i děti ze Základní školy v Kolinci, která se do projektu také
zapojila. Jde o celorepublikovou akci, do které se přihlásilo
kolem 500 škol a jejichž žáci zpracovali kolem 800 osudů
našich pamětníků.

6) Po čem muži touží
7) Špunti na vodě
8) Čertoviny
9) Po strništi bos
10) Mimoni

Přeji Vám vše dobré.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

2 540
2 103
1 888
1 824
1 758

Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
9. – 14. 4. Žebnická traktoriáda 2018 1/2
16. – 21. 4. Žebnická traktoriáda 2018 2/2
23. – 28. 4. Oslava 80 let SDH Vrhaveč
30. 4. – 5. 5. Setkání mysliveckých trubačů
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
17. – 18. 4. | středa – čtvrtek | Klatovy náměstí Míru ǀ
VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Velikonoční trhy s kulturním programem.
17. 4. | středa | 9.00 – 17.00 |
10.00 ZŠ PLÁNICKÁ: „KVÍTEK“
10.15 MŠ STUDENTSKÁ: „DUHA“
10.30 ZŠ ČAPKOVA: „prvňáčci, Berušky, Karafiát“, recitační
kroužek, taneční kroužek – DIAMOND DANCE
13.00 MASARYKOVA ZŠ: „ZVONEČEK“,
„SNĚŽENKY A MACHŘI“
13.30 ZŠ TOLSTÉHO: „KLATOVÁČEK“
14.00 MŠ KOLDINOVA + MŠ ZVONEČEK: „SLUNÍČKO“
14.30 MŠ PODHŮRECKÁ: „BERUŠKY“
15.00 MŠ MÁCHOVA: „KLUBÍČKO“
15.30 MŠ KARAFIÁT: „TANEČNÍ SKUPINA“
15.45 MKS Klatovy: taneční skupina MODERN
18. 4. | čtvrtek | 9.00 – 16.00 |
13.30 – 15.00 MILAN A KRÁLÍCI BOB A BOBEK
+ DISKOTÉKA
27. – 28. 4. ǀ sobota - neděle ǀ 8.00 | KD Klatovy ǀ
ŠAMPIONÁT MAŽORETEK
Zemské finále - sóla a dua – Čechy.
29. 4. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra
Jiřího Hájka. Vstupenky v předprodeji.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
- JARO 2019:
18. 4. | čtvrtek | 19.00 | KD Klatovy |
ZÁVĚREČNÁ LEKCE I. KURZU
26. 4. | pátek | 19.00 | KD Klatovy |
ZÁVĚREČNÁ LEKCE II. KURZU
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
24. 3. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ LEKCE - závěrečná lekce
„Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou.
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.
VÝSTAVY:
Do 18. 4. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | Atrium KD Klatovy |
LETEM SVĚTEM
Výstava prací dětí z výtvarně-keramických kroužků DDM.
PŘIPRAVUJEME:
3. 5. – 29. 5. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | galerie KD Klatovy ǀ
PŘEDÁVÁNÍ VESLA - výstava PaedDr. Zdeňky Hranáčové
a jejích studentů. Pořádá MKS Klatovy a Gymnázium Jaroslava
Vrchlického Klatovy, vernisáž 2. 5. od 17.00 hodin.
5. 5. ǀ neděle | 19.00 | Klatovy, sál radnice ǀ
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Účinkují: Gabriela Pechmannová – soprán,
Daniel Wiesner – klavír
Program:
Leoš Janáček (1854-1928) – Moravská lidová poezie v písních
Jiří Pazour (1971) – Zatmělo se mně slunečko
Ema Destinnová (1878-1930) – Zahrada srdce (výběr z cyklu)
Bedřich Smetana (1820-1869) – Sny / Hubička
Antonín Dvořák (1841-1904) – Rusalka
– árie Měsíčku na nebi hlubokém
Vítězslav Novák (1870-1949) – Můj máj, op.20

Bohuslav Martinů (1890-1959)
– Hry o Marii
Bedřich Smetana – Libuše
– konec Proroctví
10. 5. ǀ pátek | 19.00 | KD Klatovy |
KUFR – MÁJOVÝ KONCERT
Každoroční koncert dechového orchestru pod vedením dirigenta
Františka Kubaně.
17. 5. | pátek | 19.00 | KD Klatovy |
HELENA VONDRÁČKOVÁ – DLOUHÁ NOC LIVE
„Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z mého bohatého
repertoáru a také na mého hosta, zpěvačku Šárku Rezkovou,“ těší
se Helena. Po koncertě proběhne autogramiáda.
Vstupenky v předprodeji.
24. 5. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – Pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz .
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 5

DUBEN 2019

Opravy komunikací v dubnu 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Vodovod a kanalizace Klatovy-Točník – výstavba nového vodovodu,
splaškové a výtlačné kanalizace s příslušenstvím, přeložka plynovodu
a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Od 5. 3. 2019 cca do 28. 4. 2019 – úplná uzavírka silnice III/11767 v obci
v úseku od křiž. se silnicí III/11766 směr Předslav ke konci obce Točník,
směr Vícenice. Křižovatka v trase Klatovy-Předslav zůstává průjezdná.
Souběžně probíhá výstavba vodovodu a kanalizace v místních
komunikacích v území „nad Kapličkou“.
V době od 1. 4. 2019 cca do 28. 4. 2019 bude probíhat výstavba
vodovodu a kanalizace za mostem ve směru Otín a Předslav.
Od 29. 4. 2019 cca do 31. 8. 2019 úplná uzavírka silnice III/11766
v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce
Točník, ve směru na Klatovy. Křižovatka v trase Dehtín – Předslav
zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní
trase Vícenice – Dehtín – Štěpánovice – Klatovy.
Výstavba parkovišť v Mánesově ulici – výstavba tří parkovacích pásů
v celkovém počtu 27 kolmých parkovacích stání. Z toho 12 stání před
bytovými domy čp. 756 a 757, 6 stání navazujících na stávající
podél Mánesovy ulice a 9 stání před bytovými domy čp. 805 a 806.
Termín provedení: 18. 3. 2019 – 18. 5. 2019.
Stavba bude provedena po jednotlivých úsecích za částečného
omezení provozu.

Rekonstrukce inženýrských sítí Jungmannova ulice – rekonstrukce
plynovodu, kanalizace, vodovodu, pokládka kabelu T-MOBILE,
rekonstrukce lamp a kabelu VO, celoplošná oprava povrchu vozovky
a chodníků.
Termíny provedení: plynovod – již proveden v roce 2018,
odfrézování asfaltových vrstev: 25. 3. – 29. 3. 2019,
kanalizace a vodovod: 1. 4. - 24. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. - 21. 6. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Informace o dalších připravovaných stavbách:
Ulice Kryštofa Haranta – rekonstrukce kanalizačního řadu,
vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek,
výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, pokládka kabelu
T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Jungmannova-Podhůrecká:
kanalizace a vodovod: 13. 5. – 21. 6. 2019,
MK + VO: 17. 6. – 17. 7. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE,
Úsek Podhůrecká-Nerudova:
kanalizace a vodovod: 17. 6. – 7. 7. 2019,
MK+VO: 8. 7. – 2. 8. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí
plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE.
Voříškova ulice v úseku mezi Nerudovou a Podhůreckou – rekonstrukce
plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného
osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky, výstavba
parkovacích stání.
Termíny provedení: plynovod: 14. 5. – 26. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. – 21. 6. 2019.
Nerudova ulice v úseku mezi Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního
řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení,
výměna kabelu VN ČEZ, pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná
oprava povrchu chodníku, parkovací plochy naproti budově zimního
stadionu a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Domažlická-budova zimního stadionu:
plynovod: 24. 5.– 5. 6. 2019,
kanalizace a vodovod: 6. 6.– 30. 6. 2019,
kabel ČEZ: 13. 5. – 22. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 1. 7. – 31. 7. 2019,
Úsek budova zimního stadionu-Voříškova:
plynovod: 24. 5. – 5. 6. 2019,
vodovod: 14. 8. – 31. 8. 2019,
kabel ČEZ: 23. 5. – 12. 6. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 2. 9. – 21. 9. 2019.
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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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

duben 2019

Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba duben:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a st. svátky, pondělí zavřeno
Dlouhodobé výstavy:
Muzeum dětem výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
Sběratelé, mecenáši, muzejníci cyklus výstav složený z částí Mecenáš
muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, Věci všední,
přesto neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších sbírkových souborů,
které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé moderní
regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich spolupracovníci – výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho muzea.
Výstavy v hlavní budově muzea:
7. 3. – 5. 5. | Přišlo jaro… – výstava jarních zvyků našich předků.
7. 3. – 5. 5. | Velikonoční pohlednice – výstava ze sbírek muzea.
7. 3. – 5. 5. | Rozkas pro Obyvatele – výstava k 80. výročí zřízení
Protektorátu Čechy a Morava.
7. 3. – 29. 9. | Nové přírůstky v muzejních sbírkách – výstava nových
sbírkových předmětů muzea.
Přednáška:
25. 4. | čtvrtek | 17.00 | přednáškový sál | Jan Kavale: Šumava 2018, foto
a zážitky – přednáší fotograf Jan Kavale; vstupné 60/30 Kč.

Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525,
721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba duben: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 15 osob),
mimořádné vstupné: 80/40 Kč

Akce v Městské knihovně Klatovy

duben 2019

Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
duben: „Velikonoční dekorace pletené z papíru“ – vystavuje A. Lišková
květen: „Recyklace látek“ – tašky, batohy, kapsy... Vystavuje Jaroslava
Reitspiesová.
Galerie knihovny:
„Proměny hravé duše 2019“, výstava perokreseb Ivy Kučerové.
(Výstava trvá do konce dubna.)
„Boubín“, výstava NP Šumava k výročí 160 let ochrany Boubínského
pralesa. Autory fotografií jsou Pavel Hubený a Pavla Čížková. (Výstava
potrvá od začátku dubna do konce června.)
„Od tvořílka k umělci“ – výstava obrazů malířek z bezděkovského
kurzu Jany Cardové. Krajiny, portréty, autoportréty, zátiší, figury – vše
je možné, když se přestanete malování bát.
Vernisáž proběhne 3. 5. od 18 hodin v galerii knihovny.
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
„20 let v jezuitské koleji“ – výstava k 20. výročí působení klatovské
knihovny v prostorách jezuitské koleje.

sobota 4. 5. od 10 do 16 hodin
Tvořivá sobota aneb dárek vyrobím v knihovně. Přijďte si s dětmi
vyrobit dárečky pro maminky a babičky ke Dni matek. Bude připraveno
několik kreativních workshopů.

Přednášky:
čtvrtek 18. 4. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Tvoření pro sebe – Tvořením pro sebe tvořím sebe, svůj dobrý život.
Povídání s Tarou Novou o tvorbě a o životě. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 25. 4. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Jak chovat muže – setkání s JUDr. Danielou Kovářovou. Pořádá
spolek Bartolomeo, z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy.
pátek 26. 4. od 17 hodin a sobota 27. 4. od 9 do 13 hodin, společenský
sál knihovny
Barokní jezuitské Klatovy 2019 – téma letošního ročníku konference
je Nezapomenutelní Klatované. Přednášející: P. Miroslav Herold, SJ,
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., Mgr.
Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.,
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Oddělení pro děti a mládež:
čtvrtek 18. 4. od 9 do 12 hodin, společenský sál knihovny
Setkání s malířem Václavem Sikou, workshop na téma Mořský
svět. Nutné přihlášení předem, počet míst omezen. Kurzovné 100 Kč.

Mimořádné akce:
2.–22. 4. | výstavní sál | Velikonoční trh – výrobky tradiční rukodělné
výroby a lidových řemesel; vstupné v rámci výstavy.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Martina Salvová.
Otevírací doba duben: zavřeno.
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit
v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze pro
skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 120/80 Kč.

Výtvarné dílničky

29. 4. Drátované srdíčko (14–16 h)
6. 5. Přání pro maminku (13–16 h)

Připravujeme na květen:
čtvrtek 2. 5. od 14 hodin, u pomníku obětem holocaustu na souběhu ulic
Randova a Denisova. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom hašoa. Vzpomínkovou akci pořádá spolek SYNAGOGA KLATOVY, z.s.,
Městská knihovna Klatovy a spolek ARTIS FONTES, z.s.
čtvrtek 2. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Holokaust a jeho stopy na přeživších i dalších generacích. Osudy
prarodičů a příběhy vnuků – sdílení slovem i skrze rodinné nevědomí –
přednáška Mgr. Heleny Klímové vyjadřující čtvrtstoletí trvající psychoterapeutickou zkušenost s příslušníky rodin přeživších celospolečenská
traumata, zejména holokaust. Pořádá spolek Synagoga Klatovy, z.s., ve
spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy. Vstupné dobrovolné.
pondělí 6. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
TOULKY s Karlem AMERIKOU – autorské čtení Karla Sedláčka
spojené s živým hudebním doprovodem, promítáním fotografií,
besedou a autogramiádou. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 9. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Stanislav Motl – beseda se známým novinářem a spisovatelem.
Čtvrtek 16. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Českoslovenští letci v RAF – PhDr. Daniel Švec během své přednášky
vyzdvihne čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních
příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva
Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy
armádního generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka
in memoriam Františka Truhláře.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Město Klatovy vypsalo dne 6. 3. 2019 další, v pořadí
5. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení.
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.

Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Horní
hranice

01

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

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 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.

03

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let

4 roky

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.

07

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

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

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
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.
Úroková sazba je pro všechny tituly stejná a je odvislá od
úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou. Poslední
známá úroková sazba je za měsíc únor 2019 a činí 2,94 %.

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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.
V letošním roce již proběhlo jedno kolo FRB, ve kterém bude
zapůjčena jednomu žadateli částka ve výši 100 000 Kč.
Uzavírka podání žádostí 5. kola je 3. 5. 2019. Žadatelé se
o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce
června 2019.
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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Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, jako ústřední orgán státní správy lesů
a jako věcně příslušný orgán podle příslušných předpisů, vydává
podle §51a lesního zákona
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Kterým MZe rozhodlo o následujících opatřeních
odchylných od ustanovení §31 odst. 6, §32 odst1 a §33 odst. 1-3
lesního zákona
1. V lesích na území ČR, s výjimkou lesů na území NP a jejich
ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do
31. 12. 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně
zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka aktivně
vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu
a účinnou asanaci zůstává zachována.
2. V lesích na území, které ke tvořeno katastrálními územími, jež
jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy
(pozn. – v současné době se netýká území ORP Klatovy),
která je jeho nedílnou součástí.
2.1. Se stanoví, že vlastník lesa není povinen používat jako
obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost
vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,
provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává
zachována.
2.2. Se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích
v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let
a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku.

2.3. Se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin
o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány
nezalesněné pruhy o šířce 5 metrů ve vzdálenosti
přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům
zalesněné plochy, minimálně 20 metrů, a tam, kde
kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat
nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření
porostního pláště.
2.4. Se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný
pruh nebo pruhy podle bodu 2.3., považují se tyto pruhy
za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu
určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.
3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení
veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy
oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
4. Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních
deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Celé znění tohoto opatření obecné povahy je zveřejněno na
úřední desce MÚ Klatovy – www.mukt.cz. V případě potřeby se
kdykoliv v úřední dny obracejte na příslušné pracovníky MÚ
Klatovy Ing. Libora Hoška (376 347 353) nebo Ing. Jaromíra
Máru (376 347 362).
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Pozvánka na klatovské letiště
Podobně jako v minulých letech bychom Vás rádi seznámili
s akcemi a událostmi, které proběhnou na klatovském letišti pod
záštitou společnosti Pink Aviation s.r.o. a ve spolupráci s místním
aeroklubem. Po intenzivních jednáních se starostou města Klatov
Mgr. Rudolfem Salvetrem jsme v letošním roce zavedli další
opatření, abychom co nejvíce vyšli vstříc požadavkům části
obyvatel na snížení hlukové zátěže v okolí letiště a přilehlých
obcích. Značně jsme proto zkrátili termíny aktivního provozu
a intenzitu letů během dnů, kdy tyto akce budou probíhat. Zároveň
tuto sezónu neorganizujeme žádný provoz s více než dvěma letouny
ve formaci.
Věříme, že díky tomu dokážeme nalézt rovnováhu mezi
početnou obcí návštěvníků a příznivců parašutistického sportu
a obyvateli Klatov i jejich okolí. Pro přímou komunikaci s občany
proto navíc zřizujeme e-mailovou adresu info@parasutismus.com.
Zde budeme na Vaše podněty co nejpružněji a podle daných
možností reagovat.
Jak jistě víte, klatovské letiště je jedním ze světově
nejznámějších parašutistických areálů, kde se provádí řada
národních para rekordů, soutěží a mnoho dalších atraktivních akcí.
Letiště zasazené do krásné podhorské krajiny je zajímavou destinací
nejen pro parašutisty samotné, ale i pro jejich rodinné příslušníky.
Areál letiště je zajímavý nejen svou primární leteckou
a parašutistickou aktivitou, nýbrž i příjemným prostředím restaurace
s terasou, kempem a přátelskou atmosférou.

Hojně jej proto vyhledávají také zahraniční návštěvníci, kteří tak
nemalou měrou pomáhají rozvoji turistického ruchu a jsou
významným přínosem pro místní ubytovací a restaurační zařízení.
Bližší informace k plánovanému provozu v období duben - říjen
2019:
27. 4. – 14. 5. Soutěž 10členných týmů, seskoky parašutistů ve
formacích, první seskoky parašutistických nováčků
25. 5. – 10. 6. Veřejný provoz, 40členné formace (30. 5. – 2. 6.),
trénink v pilotáží vysokorychlostních padáků, 16členné formace
(3. – 10. 6.)
27. 7. – 18. 8. Bigway camp s legendou parašutismu Petem
Allumem, pokus o český rekord ve formaci o 50 skokanech,
trénink pilotáže rychlých padáků s mistry světa Curtem a Jeanií
Bartholomew, freefly kemp pořádaný českými kouči – Czech
Made Boogie, Pink Canopy Piloting Open – atraktivní podívaná,
soutěž v pilotování rychlých padáků
3. – 6. 10. Veřejný provoz, hromadné seskoky parašutistů
Podrobnější rozpis je uveden v našem internetovém kalendáři.
Případné dotazy prosím adresujte na info@parasutismus.com
Těšíme se na Vaši návštěvu
Za Pink Aviation spol. s r.o.
Petr Hlaváček
jednatel společnosti
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