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ZDARMA

Vážení Klatované,

před čtyřmi lety jsme vás 
poprvé požádali, abyste 
svým hlasováním ocenili 
provozovny, ve kterých rádi 
nakupujete či využíváte 
jejich služeb. O tom, že vás 
tato možnost zaujala, nejlé-
pe svědčí množství hlasu-
jících. Zatímco v prvním 

ročníku vás bylo na čtyři 
sta, v loni pak téměř 2 200.  

Vyhlášení výsledků tra-
dičně proběhlo v obřadní 
síni klatovské radnice při 
příležitosti novoročního 
setkání zástupců zaměstna-
vatelů a organizací sídlících 
v našem městě. 

Vaší nejoblíbenější pro-
vozovnou za rok 2015 se 
v kategorii „Restaurační 
zařízení“ stalo Café Jedno-
rožec, v kategorii „Obchod“ 
Second Help a v kategorii 
„Služby“ pak Studio krásy 
v Randově ul. 

Výsledky ankety jsou 
však zajímavé i z dalších 
pohledů. Krom toho, že se 
mezi nejúspěšnější dokáza-
lo prosadit bistro Vlaštovka, 
jež působí ve Vančurově ul. 
krátkou dobu, tak jiné jsou 
vámi oceňované pravidelně. 
Příkladem může být kosme-
tický salon Aromaterapie, 

Ocenění za rok 2015 
kde své zákaznice vítá 
Pavlína Klasnová již 20 let. 

Obdobná výročí oslavila 
v poslední době celá řada 
klatovských firem a živ-
ností. Velmi bych si přál, 
aby se jim dařilo i nadále. 
Jsou nedílnou součástí živo-
ta našeho města a svojí pod-
porou rozmanitých aktivit 
přispívají k jeho stabilitě. 

Mnohé o tom často 
slýchám od paní ředitelky 
oblastní charity Marie 
Malkusové. Právě ona od-
cházela ze setkání velmi 
spokojena. Potěšena byla 
výtěžkem z dobročinného 
vánočního bazaru ve výši 
100 177 Kč. V Domově 
pokojného stáří za něj po-
řídí polohovací lůžka pro 
seniory.  

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  19. 1. 2016

Úterý    2. 2. 2016

Úterý  16. 2. 2016

Vybráno z obsahu:

Kategorie restaurační zařízení
1. Café Jednorožec, náměstí Míru 149 – provozovatel Atelier stodola s.r.o. 
2. Cukrárna a kavárna Mléčná, náměstí Míru 65 -  provozovatel Michal Košan
3. Bistro Vlaštovka, Vančurova 53 – provoz. Erika Kohoutová a Jan Piorecký

Kategorie obchod
1. Second Help, náměstí Míru 63 – provozovatel Možnosti Tu Jsou o.p.s.
2. Autosalon, Domažlické předměstí 610 – provoz. AUTO NEJDL s.r.o.
3. Módné štúdio Zannia, Vančurova 45 – provozovatel Zuzana Havlíková

Kategorie Služby
1. Studio krásy, Randova 114 – Helena Hejduková, Jaromíra Staňková a Hana Vlková 
2. Kosmetický salón Aromaterapie, Denisova 105 – provozovatel Pavlína Klasnová 
3. Prodejna optiky, Vančurova 46   - provozovatel OPTIPLAST Eyewear a.s. 

„Nejlepší provozovny 2015“ 2x foto: archiv MěÚ Klatovy
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Schválený rozpočet pracuje s celkovými příjmy ve výši 370,5 mil. 
Kč, celkovými výdaji ve výši 278,8 mil. Kč, se splátkami úvěrů ve 
výši 16,3 mil. Kč, tudíž s přebytkem ve výši 75,4 mil. Kč. Suchá 
čísla? Nikoliv. Možná život sám. To, co chceme v roce následujícím 
uskutečnit, musí být podpořeno příslušným rozpočtem. Cesta ke 
schválení rozpočtu je poněkud delší, než by se na první pohled zdálo. 
Proto bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, 
kteří jej oponovali a kteří jej, po příslušném projednání, schválili. Je 
skvělé, že v Klatovech není rozpočet politikem, nýbrž základním 
stavebním kamenem zodpovědného přístupu ke správě věcí naší obce.

Zodpovědného přístupu k financím si opakovaně povšimla 
i agentura Moody´s, která i na letošní rok udělila, po patřičném 
a podrobném zkoumání našeho hospodaření, městu Klatovy rating 
Aa1.cz s výhledem „stabilní.“ Ve svém zdůvodnění uvádí: „Národní 
rating města Klatovy na úrovni Aa1.cz odráží obezřetný přístup 
vedení města k řízení rozpočtu, který se projevuje v silných 
provozních přebytcích, které těží z výrazného navýšení daňových 
příjmů v posledních dvou letech, a v celkově přebytkovém 
hospodaření. Rating zohledňuje také vysoké hotovostní rezervy 
města, které plně kryjí výši jeho zadluženosti.“ Celou zprávu můžete 
prostudovat na webu města v části věnované rozpočtu. Tam najdete 
i rozpočet, prezentaci k rozpočtu a další dokumenty související 
s financemi našeho města.

V průběhu roku jsem Vás opakovaně informoval o vývoji tzv. 
sdílených daní, které jsou základním zdrojem příjmů města. Jsem rád, 
že i přes počáteční nepříznivý vývoj (v jedné chvíli meziroční „ztráta“ 
činila téměř 9 mil. Kč), je konečný výsledek velmi pozitivní. V roce 
2015 město Klatovy získalo z titulu sdílených daní celkem 226,5 mil. 
Kč. Relace, opět ve vztahu k létům předchozím, ilustruje tabulka:

Možná výrazněji pak tu samou skutečnost zobrazuje i graf:

Podrobné a komplexní zhodnocení financí města přinesou až 
rozbory hospodaření města, které proběhnou v druhé polovině února. 
Již nyní však můžeme říci, že plánovaný rozpočet příjmu ze sdílených 
daní ve výši 210 mil. Kč byl překročen, a to o 16,5 mil. Kč.

Rok 2015 byl pro město Klatovy náročným i z hlediska objemu 
investic (a dotací), které byly realizovány. Přesto jsou zůstatky 
finančních prostředků (tj. účtů), jež má město k dispozici počátkem 
roku 2016, velmi příznivé – přesahují částku 200 mil. Kč. I tak ale 
musíme výdaje vážit zodpovědně. Věřím, že tomu tak bude, ostatně 
jako doposud.

Přeji Vám dobrý rok 2016.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Sdílená daň/tis. Kč

DP - fyz. os., závislá činnost

Celkem

DP - fyz. os., sam. výděl. čin.

DP - fyz. os., kapitálové výnosy

DP - právnické osoby

Daň z přidané hodnoty

42.612,4640.241,10

2009 2010

52.636,5042.835,0043.882,50

2011 2012 2013

52.565,70

2014

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

10.489,32

3.424,12

41.723,61

88.205,49

8.752,79

3.411,59

42.558,38

83.161,26

4.422,81

4.875,53

45.923,47

102.219,51

3.420,00

4.009,00

39.074,00

91.362,00

9.056,39

3.709,40

40.358,97

85.426,34

3.114,20

5.560,10

52.851,80

106.466,30

54.907,79

2015

226.644,50

3.303,35

5.941,17

55.149,99

107.342,20

Vážení čtenáři Zpravodaje, 
milí Klatované,

otevíráme první stránky knihy 
„roku 2016.“ Přestože máme 
mnohá předsevzetí, chápeme 
společenskou a (možná) i poli-
tickou situaci, v níž se naše země, 
Evropa a svět nacházejí, nemá 
nikdo z nás ani ponětí, jaký 
nakonec rok 2016 a „kniha, 
kterou píše“, bude. Prostě proto, 
že nevidíme do budoucnosti. 
Přesto se můžeme snažit onu 
nejistou, jíž budoucnost logicky 
je, poněkud „omezit“ svými činy 
a rozhodnutími. V ekonomii 

platí, že naše očekávání predikují skutečnost, která přijde. 
Očekáváme-li konjukturu, nakonec se jí dočkáme. Pojďme tedy do 
nového roku vstoupit s pozitivními očekáváními.
Klatovští zastupitelé jedno takové pozitivní očekávání odsouhlasili na 
svém posledním zasedání v roce 2015: schválili rozpočet na rok 2016. 
Rozpočet – ve vztahu k relacím minulým – představuje následující 
tabulka:
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Start do nového roku s novým rozpočtemStart do nového roku s novým rozpočtem

kap. výdaje - vztahy k přísp. 
org.,s.r.o. a o.p.s. - kap. 14

Rozpočet města 
(v tis. Kč)

Skutečnost 
2014

PŘÍJMY

183.164

Schválený 
Rozp. 2015

Upravený
Rozp. 2015

Skutečnost
11/2015*

Schválený
Rozp. 2016

Finanční prostředky
 - počáteční stav

0 179.396 179.396 0

daňové příjmy

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

dotace neinvestiční

dotace kapitálové

příjmy běž. roku celkem

p. neinvestiční běž. roku

p. kapitálové běž. roku

295.579

75.116

31.442

52.604

65.617

520.358

423.299

97.059

241.830

61.195

11.000

34.470

0

348.495

337.495

11.000

273.300

86.193

12.203

66.150

85.199

523.045

425.643

97.402

262.729

69.763

16.169

57.395

62.976

469.023

389.887

79.145

250.260

67.305

34.970

18.000

0

370.535

352.535

18.000

703.522
ZDROJE celkem 
vč. počátečního stavu

348.495 702.441 648.427 370.535

Neinvestiční výdaje

neinvestiční výdaje 
města - kap. 1 - 12

neinvestiční výd. celkem 316.179 252.830 376.964 308.476 271.235

179.396
Zůstatek fin. 
prostředků celkem

76.855 150.833 163.064 75.415

VÝDAJE

kapitálové výdaje celkem 

VÝDAJE běž. roku celkem 

Rozdíl „zdroje - výdaje“

Financování

191.760

507.939

195.582

-16.186

2.550

255.380

93.115

-16.260

228.385

605.349

97.093

53.740

174.162

482.638

165.789

-2.726

7.545

278.780

91.755

16.340

179.396
Výsledek 
(zdroje - výdaje - splátky)

76.855 150.833 163.064 75.415

169.059 118.805 194.704 161.066 135.775
neinvestiční výdaje 
- peněžní fondy kap. 13 25.750 19.070 52.167 26.561 19.185

nein. výdaje - vztahy k přísp. 
org.,s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 121.371 114.955 130.093 120.849 116.275

Kapitálové výdaje
kapitálové výdaje města
 - kap. 1 - 12 159.779 2.550 143.808 127.843 7.545
kapitálové výdaje města
 - peněžní fondy kap. 13 31.666 0 65.825 29.028 0

315 0 18.753 17.291 0

* Předběžné výsledky, aktualizováno dne 7. 12. 2015
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Od prosince je v Pavilonu skla 
k vidění nová výstava, která 
navázala na úspěšné před-
stavení nevšedních skleněných 
šatů „Orchidej“ známé oděvní 
návrhářky a výtvarnice Blanky 
Matragi. Nyní se můžete do 
Pavilonu skla přijít podívat na 
další zajímavost. Kurátorka 
PhDr. Jitka Lněničková ve 
spolupráci s Vlastivědným mu-
zeem Dr. Hostaše v Klatovech 
a Sklářským muzeem v Anníně 
tentokrát připravila netradiční 
výstavu skla z annínské sklár-

Nová výstava s unikátním pohárem 

Aktuální jízdní řády MHD v Klatovech 
s platností od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016

Od 13. 12. 2015 platí nové 
jízdní řády MHD v Klatovech. 
Vzhledem k drobným zásahům 
do časů odjezdů a příjezdů 
některých vlakových spojů, 
došlo k úpravám časů u spojů 
MHD. O pět minut byl uspíšen 
spoj č. 6 na lince č. 1 z Lub, aby 
mohli cestující přestoupit na 
vlak jedoucí v 6.06 hodin do 
Plzně. Zároveň tím muselo 
dojít k uspíšení spojů č. 1 na 
lince č. 4 a č. 9 na lince č. 1. 
Naopak došlo k opoždění spoje 
č. 43 na lince č. 1, který 
navazuje na vlak od Plzně 
přijíždějící nově v 21.52 hodin. 
Některé drobné změny byly 
provedeny již v průběhu roku 
2015.

Autobusové linky zůstávají, 
tzn. že i nadále 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 8 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 odpo-
ledne zpět na vlakové nádraží. 
Neméně důležité je však 
i zabezpečení  celodenní 
obslužnosti MHD po městě 
a v Lubech. 

Pro rok 2016 má město ve 
svém rozpočtu na ztrátovost 
MHD připravenu částku 4,1 
mil. Kč.  Navíc zaplatí město 
příspěvek na dopravní ob-
služnost linkové autobusové 
dopravy Plzeňskému kraji ve 
výši 670 320 Kč.

I přesto zůstávají stejné 
ceny jízdného 8 Kč pro dospělé, 
4 Kč poloviční. Senioři do 70 
let (držitelé slevového průkazu 
vydaného ČD nebo jiným 
dopravcem) a děti od 6 do 15 let 
platí poloviční, senioři 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 10. 12. 
2016. Jsou vylepeny na všech 
autobusových zastávkách 
a jsou k dispozici za symbo-
lický poplatek pro cestující na 
požádání v budově autobu-
sového 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

ny. Rozhodně si tak nenechte 
ujít možnost prohlédnout si 
unikátní pohár vyrobený z prv-
ního elektricky taveného skla 
v Anníně. Tuto technologii po-
užili u nás poprvé ve třicátých 
letech právě zdejší skláři. Dále 
je zde k vidění jakýsi průřez 
produkcí sklárny od dob 
Johanna Lötze – jde o zajímavá 
alabastrová a malovaná skla 
i o známější broušené sklo. 
Výstava tak doplňuje stálou 
expozici skla firmy Lötz 
z Klášterského Mlýna. 

Sklárna, která představuje 
druhý nejstarší nepřetržitě 
provozovaný sklářský závod 

v České republice, si v letoš-
ním roce připomíná 220. vý-
ročí od svého založení. Pokud 
v neděli sledujete na ČT 1 
Toulavou kameru, můžu vám 
prozradit, že výstavě v Pavi-
lonu skla a sklárně v Anníně 
bude věnována jedna z dalších 
reportáží. Odvysílána má být 
v průběhu ledna. Výstavu mů-
žete navštívit do konce března.

Pozvánka na městský ples
V sobotu 13. února od 20 

hodin pořádá město Klatovy 
v kulturním domě tradiční ples. 
Během večera v několika vstu-
pech vystoupí Soubor písní 

a tanců Šumava. Ten vznikl 
v roce 1956 v Klatovech a v le-
tošním roce si tak připomíná 
60. výročí své existence. 
Hostem plesu bude zpěvačka 
Heidi Janků. Novinkou bude 
letos Smilebox, což je zařízení, 
které umožní všem návštěv-
níkům plesu pořízení společné 
fotografie před připraveným 
pozadím. Fotografii si můžou 
zájemci hned zdarma vytisk-
nout a odnést s sebou.

Na pódiu v sále bude hrát 
taneční orchestr Miroslava 
Novotného z Plzně, o hudbu 
v kavárně se postará DJ Jakub 
Diviš a v malém sále vystoupí 
Cimbálová muzika pod ve-
dením pana Petra Zetka, kde 
hudbu zpříjemní nabídka vína 
z Moravy. Připravena bude 
i bohatá tombola.

Vstupné je 250 Kč, vstu-
penky jsou v prodeji v infor-
mačním centru. Srdečně vás na 
ples zveme.

Přeji Vám úspěšné vykro-
čení do nového roku.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
1. 12. 2015 přijala hlídka strážníků MP oznámení o nedovoleně 

složeném stavebním materiálu na chodníku v Dragounské ulici. 
Strážníci na místě kontaktovali firmu, která zde prováděla opravu 
střechy domu. Odpovědný pracovník firmy byl upozorněn věc 
oznámit HO MěÚ a vyžádat si povolení k záboru veřejného 
prostranství, což ihned učinil. Řešeno domluvou.

3. 12. 2015 v 05.04 hod. přijala stálá služba MP oznámení z OD 
Albert, kde se do lisu na odpadky neoprávněně dostal muž 
a nemůže vylézt ven. Prý chtěl vyndat z lisu kočku. Na místě hlídka 
strážníků MP nalezla jí známého muže z Nýrska, kterého museli 
ven z lisu vyprostit až přivolaní hasiči HZS. Ke zranění ani ke 
škodě na majetku nedošlo, provozovatel obchodního domu nechtěl 
událost předávat k řešení PČR, proto bylo vše vyřešeno domluvou.

3. 12. 2015 přijala stálá služba MP oznámení o muži, který leží 
na vozovce za obcí Čínov směrem na Obytce. Hlídka strážníků MP 
zde nalezla zraněného muže v bezvědomí a dvě osoby (muže 
a ženu). Ty jej zde nalezly, poskytly mu první pomoc a přivolaly 
RZS. Vedle zraněného leželo jeho kolo. Zraněný byl hlídce stráž-
níků dobře známý muž z Klatov, kterého již několikrát nalezli ležet 
podnapilého na vozovce nebo chodníku. Strážníci zajišťovali místo 
do příjezdu RZS a hlídky PČR, která si záležitost převzala k šetření.    

5. 12. 2015 v 05.12 hod. kontrolní činností kamerou MKDS 
zjistila stálá služba MP jí známého muže, který v Pražské ulici 
narušoval veřejný pořádek a fyzicky napadl kolemjdoucí osobu. Na 
místo vyslaná hlídka strážníků MP zajistila útočníka i napadaného. 
Po kontrole totožnosti přestupek strážníci vyřešili blokovou 
pokutou na místě nezaplacenou ve výši 3000 Kč.

5. 12. 2015 v 19.08 hod. přijala stálá služba MP oznámení od 
obyvatelky domu bydlící v ulici Cibulkova, kde při venčení svého 
psa byl ten napaden a zraněn dvěma volně pobíhajícími psy 
u skladu LS Královský Hvozd. Žena oznámila, ze kterého domu 
v této ulici psi jsou, jejich popis a požádala o sdělení totožnosti 
majitele psů z důvodu úhrady nákladů na ošetření svého psa. Na 
místo se dostavila hlídka strážníků MP, která nedaleko udané adresy 
zastihla muže se dvěma psy dle popisu. Muž uvedl, že mu psi utekli 
a nyní se vrátili. Po kontrole totožnosti muž předložil pouze 
očkovací průkaz jednoho ze psů. Strážníci jej upozornili na 
porušení OZV č. 3/2005 a předali záležitost k dalšímu řešení 
příslušnému správnímu orgánu MěÚ.

Při kontrolní činnosti v ulicích Maxima Gorkého a Plzeňská dne 
10. 12. v 19.25 hod. byla hlídka strážníků MP svědkem dopravní 
nehody. Motorové vozidlo srazilo na přechodu pro chodce 
v Plzeňské ulici dvě přecházející osoby. Řidič vozidla měl namrzlá 
okna a semafory v této době byly již vypnuty. Strážníci poskytli 
zraněným první pomoc, zajistili místo dopravní nehody a svědky. 
Přivolali lékařskou pomoc, nehodu oznámili PČR a vyčkali do 
jejího příjezdu.

12. 12. 2015 zadržela hlídka strážníků MP v ulici Kpt. Jaroše 
muže z Ostravy, který se pohybuje v Klatovech a byl toho dne 
podezřelý z drobných krádeží v několika obchodech. Zadržený byl 
předveden na OO PČR z důvodu ověření jeho totožnosti. U muže 
byla provedena osobní prohlídka, kde se u něj nalezly věci, které 
mu nepatřily. Tvrdil, že je nalezl a chtěl je prodat. Protože se 
jednalo o přestupek zatajení nálezu byla věc vyřešena blokovou 
pokutou na místě nezaplacenou ve výši 5000 Kč. Nalezené věci 
byly vráceny do příslušných obchodů. kde byly bezpečně poznány 
a ten den se jim ztratily.

16. 12. 2015 přijala stálá služba MP oznámení 
o skupině dětí, které se pohybují po dětském hřišti 
v Podhůrčí a poškozují jej. Jejich pohyb po hřišti 
byl zaznamenám i pomocí kamery MKDS. 
Strážníci zde nalezli šest dětí ve věku okolo 12 let. Protože nebylo 
na hřišti nic poškozené a hřiště je stavěné pro mladší děti, vyřešila 
hlídka věc domluvou a vykázala tyto děti ze hřiště.

19. 12. 2015 přijala stálá služba MP stížnost obyvatelky města 
na tři podnapilé mladíky, kteří dělají nepořádek na nám. Míru 
a chtěli ji napadnout. V pohledu kamery MKDS byli mladíci 
spatřeni u budovy ČS a.s.. Dva z nich znečišťovali veřejné 
prostranství (močením). Hlídka strážníků je na místě zadržela. 
Oznamovatelka již před tím místo opustila. Zadržení sami tvrdili, že 
byli slovně napadáni neznámou osobou. Po kontrole totožnosti 
zadržených byl přestupek vyřešen blokovou pokutou na místě 
nezaplacenou ve výši 1000 Kč pro každého z nich.

19. 12. 2015 přijala hlídka strážníků MP oznámení obyvatele 
domu v ulici Suvorovova č.p. 628/IV, kde se vzájemně fyzicky 
napadají obyvatelé domu. Po příjezdu hlídky MP na místo již 
k napadání nedocházelo. Jedna osoba byla zraněná. Po zjištění 
totožnosti přítomných osob bylo zraněnému doporučeno vyhledat 
lékařské ošetření. Útočníkovi strážníci sdělili, že věc bude předána 
k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu MěÚ. 

19. 12. 2015 přijala stálá služba MP oznámení obyvatelkou 
města o skupině osob bez přístřeší, které popíjejí alkoholické 
nápoje u OD Tesco. Hlídka strážníků MP na místě nalezla čtyři jí 
známé osoby a oznamovatelku. Zadržení přiznali, že před 
příjezdem hlídky popíjeli alkoholické nápoje. Protože se jednalo 
o porušení OZV č. 2/2010, bylo jim sděleno, že přestupek bude 
předán k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu MěÚ.

21. 12. 2015 v 23.22 hod. zjistila stálá služba MP za pomoci 
kamery MKDS dvojici mladíků, kde jeden z nich v ulici Kpt. Jaroše 
převracel popelnice a kopal do nich. Namísto byla vyslána hlídka 
strážníků, která je zadržela a předvedla na služebnu MP (oba byli 
pod vlivem alkoholu). Po kontrole totožnosti byl přestupek vyřešen 
blokovou pokutou na místě nezaplacenou ve výši 5000 Kč.

22. 12. 2015 v 22.12 hod. byla vyslána hlídka strážníků MP do 
areálu Klatovské nemocnice. V technické části budovy pod 
schodištěm se zdržovaly a spaly dvě osoby bez přístřeší, které 
odmítaly nemocnici opustit. Strážníci obě osoby po kontrole 
totožnosti důrazně z budovy vykázali. Opakované přestupkové 
jednání zadržených bylo předáno k dalšímu šetření příslušnému 
správnímu orgánu MěÚ.    

27. 12. 2015 v 16.25 hod. byla vyslána hlídka strážníků MP do 
zahrádkářské kolonie Třešňovka, kde mělo dojít v průběhu 
sousedských sporů k poškození majetku. Na určeném místě se 
nacházela majitelka jedné z chat, která strážníkům ukázala 
poškozenou dlažbu a sokl schodiště neznámou tekutinou a zvířecí 
exkrement na trávníku. Podle jejího tvrzení měl toto způsobit její 
soused, se kterým má dlouhodobé spory. Strážníci jej kontaktovali, 
ale ten veškerá obvinění označil za sousedčin výmysl. Protože zde 
nebylo možné zjistit skutečný stav věci, byla záležitost předána 
k dalšímu šetření příslušnému správnímu orgánu MěÚ.

František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech



Dle Nařízení města Klatovy č. 2/2015 o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města 
Klatovy   jsou  vymezeny oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
oblasti města, nebo k stání fyzické osoby, která má místo trvalého 
pobytu ve vymezené oblasti města. 

Vozidla po dobu stání musí mít na viditelném místě za 
předním sklem umístěnou parkovací kartu vydanou MěÚ 
Klatovy. Platnost parkovací karty je jeden rok počínaje od 1. 1. 
do 31. 12. běžného roku.

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

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

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

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

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

U p o z o r n ě n í  
pro držitele parkovacích karet 
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:
20. 1. 2016 Žalman & spol. – 70 JAR TOUR - koncert k životnímu 
jubileu Pavla Lohonky Žalmana. 19.00 hod., kulturní dům

23. 1. 2016 Otesánek - Loutkový soubor BROUČEK 
- repríza marionetové pohádky Antonína Pruchy „OTESÁNEK“ ve 14 
a 16 hodin v kulturním domě. Hra je vhodná pro děti od 3 let. Vchod do 
divadélka od marketu Lidl.

1. 2. 2016 The BACKWARDS – Beatles revival 
Světově uznávaná revivalová kapela z Košic s hudebně-vizuální show 
BEATLES LEGENDS. 19.00 hodin. Kulturní dům.

17. 2. 2016 KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU ZUŠ 
KLATOVY - v 19.00 hod. Pořádá ZUŠ Klatovy a MěKS Klatovy. 
Kulturní dům.

24. 2. 2016 MAŠKARNÍ PLES - Pořádá klub seniorů, Městský ústav 
sociálních služeb Klatovy a MěKS Klatovy od 13.13 hodin. K tanci 
a poslechu hraje Červená sedma. Kulturní dům. 

25. 2. 2016 Václav NECKÁŘ „MEZI SVÝMI“ - Koncert Václava 
Neckáře se skupinou Bacily od 19.00 hodin. Kulturní dům.

27. 2. 2016 NA STOJÁKA live
V pořadu vystoupí Ester Kočičková, Arnošt Frauenberg, Dominik 
Heřman Lev. Zisk z představení půjde na podporu organizace LENOX, 
která provozuje sportovní klub vozíčkářů ve florbale na elektrických 
vozících. Začátek v 19.00 hod. Kulturní dům. 

27. 2. 2016 O zlém vodníkovi - Loutkový soubor BROUČEK uvede 
obnovenou premiéru marionetové pohádky Antonína Pruchy „O ZLÉM 
VODNÍKOVI“ ve 14 a 16 hodin v kulturním domě. Hra je vhodná pro 
děti od 3 let. Vchod do divadélka od marketu Lidl.

Do 10. 2. 2016 OBRAZY PROMLOUVAJÍCÍ K DUŠI 
Mgr. Zdeňka Truchlá. Energetické obrazy se symbolikou, která 
promlouvá k duši člověka, keramické plastiky a motivy malované na 
hedvábí v galerii Atrium. Otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 12.30 
a od 13 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – DUBEN 2016
Pro velký zájem se uskuteční druhý páteční kurz od 1. 4. do 17. 6. 
2016. Přihlášky jsou k dispozici pouze na webu: . www.mksklatovy.cz

Výše kurzovného 1500 Kč/uchazeč. Více informací: 
tomankova@mksklatovy.cz, tel.: 376 370 919.

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ - JARO 2016
Termíny v únoru: 7., 14., 21., 28. 2. 2016, vždy 
v neděli od 17.00 – 21.00 hod. (začátečníci 17.00 – 
19.00 hod., pokročilí 19.00 – 21.00 hod.). 

PLESY
16. 1. Pekařský ples společnost Pekárny a cukrárny Klatovy,a.s.
23. 1. Ples společnosti MASO WEST,s.r.o. Klatovy
30. 1. Sportovní ples
  6. 2. Rally ples Škodateamu
13. 2. Klatovský městský bál
20. 2. Drůbežářský ples společnosti Drůbežářský závod Klatovy,a.s
27. 2. Na Stojáka
29. 2. Sportovec roku
19. 3. Country bál 

PŘIPRAVUJEME: 
12. 3. 2016 DECHOVKA KLATOVY 2016
14. ročník festivalu dechovek od 16.00 hodin. KD.

24. – 25. 3. 2016 VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Velikonoční řemeslné trhy s kulturním programem. Náměstí Míru.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují.

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách 
 a na facebooku MěKS.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Akce v Městské knihovně Klatovy 
- leden 2016
VÝSTAVY:
Čítárna:
Markéta Kotěšovcová – Šperky z FIMO
Jana Dostálová – Čtverce pro Afriku
Galerie knihovny: 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy ze 
třídy Jarmily Štěpánkové „Co se děje“

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

DALŠÍ AKCE:
12. ledna od 17 h, galerie knihovny, vernisáž výstavy „Co se děje“

Od 25. ledna 2016 bude knihovna uzavřena z důvodu malování.

Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na 
sociálních sítích knihovny.           Městská knihovna v Klatovech
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CESTOVNÍ PASY:
Podat žádost o vydání cestovního 
pasu a převzít vyhotovený 
cestovní pas bude možné na 
kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným 
na dokladu bude ten úřad, 
u kterého občan požádal o vydání 
cestovního pasu. V případě, kdy 
občan při podání žádosti sdělí, že 
si přeje převzít cestovní pas na 
jiném úřadu, bude převzetí 
cestovního pasu zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 
100 Kč. Tento správní poplatek 
bude vybírán při převzetí 
cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na 
žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas 
s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let 
s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě 
podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu 
s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, 
pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických 
údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

OBČANSKÉ PRŮKAZY:
Občanské průkazy se občanům 
starším 70 let budou nově vydávat 
s platností na 35 let od data 
vydání dokladu. V případě změny 
některého údaje zapsaného v ta-
kovém občanském průkazu (např. 
údaj o místě trvalého pobytu) 
bude však přesto nutné občanský 
průkaz vyměnit.
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na 
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž 
vydávajícím bude ten úřad, u kterého občan požádal o vydání 
občanského průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, 
že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na 
jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, 
zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní 
poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.
Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá 
občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 
let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ Klatovy

Některé změny spojené s novelou zákonů o občanských 

průkazech a cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016

Od letošního roku mají řidiči možnost nechat si na registrační 
značku svého vozidla vytisknout vlastní text. O osobní registrační 
značku bude možné za poplatek požádat na příslušném úřadu 
obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla. 

Od 1. 1. 2016 platí nový § 7b zákona č. 56/2001 Sb., o pod-
mínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterým se 
zavádí tzv. registrační značky na přání.

Registrační značku na přání bude možné přidělit při splnění 
určitých podmínek za poplatek pět tisíc korun za jednu tabulku, tedy 
za 10 tisíc korun za vozidlo. Značka musí být kombinací velkých 
písmen latinské abecedy nebo arabských číslic a nesmí obsahovat 
hanlivé nebo pohoršující výrazy. Logicky také požadovaná značka 
nesmí být již přidělena jinému vozidlu. Ministerstvo dopravy k této 
věci vydalo následující upřesňující informace:

Obecné
žádosti o značky na přání lze podávat od 4. ledna 2016;
protože se jedná o běžné podání žádosti, upravuje formy podání 
správní řád, proto lze žádost podat osobně na úřadě, ale například 
i písemně poštou či prostřednictvím datové schránky;
z těchto důvodů nelze registrační značku na přání vydat obratem;
žádosti bude přijímat a vyřizovat Městský úřad Klatovy – odbor 
dopravy, Mayerova 130 (prostor býval. kasáren na Plánické ulici);
v případě kladného vyřízení žádosti zaplatí žadatel poplatek a poté 
do 15 dnů obdrží značku;
konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na 
rozhodnutí příslušného úřadu;
značku lze po schválení textu rezervovat po dobu 3 měsíců (např. 
v případech, kdy ještě nebude dokončená registrace vozidla);
výše uvedené platí obdobně i v případě přidělování značek 
k umístění na nosné zařízení připojitelné k vozidlu (držáky na kola)

•
•

•
•

• 

•

•

•

Registrační značky na přáníRegistrační značky na přání

Vzhled značky
značka má 8 znaků pro automobil, 7 znaků pro motocykl a 5 znaků 
pro moped;
vždy musí jít o kombinaci arabských číslic a velkých písmen 
v latince bez diakritiky;
značka musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být složena 
pouze z písmen;
na značku nelze použít písmena G, CH, Q, W a O (pro zaměni-
telnost s nulou);
nelze použít žádné speciální znaky (- * / ? ! § apod.);
nelze použít slova hanlivá, podněcující k rasismu, xenofobii 
a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel;
nelze použít zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, 
krajských úřadů apod. (např. PCR, HZS).

Registrační značka na přání je nepřenositelná a nebude možné ji 
prodat další osobě. Zároveň je třeba upozornit, že v případě ztráty 
nebude možné vydat stejnou značku s identickým textem. Tím se má 
zabránit situaci, kdy by byla stejnou tabulkou vybavena dvě vozidla. 
Naopak platí, že značka je vázána na majitele, a nikoliv na auto. 
Vlastník ji tak může opětovně použít na další svůj automobil, 
motocykl či moped, vždy ale pouze na jedno vozidlo.

•

•

•

•

•
•

•

Ing. Antonín Nauš
vedoucí odboru dopravy
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Město Klatovy vypsalo dne 5. 11. 2015 další, v pořadí již 
XLVII. 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. 

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.

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 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

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

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

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

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Pracovní náplň:
zajišťování výkonu specializované agendy kurátora pro děti 
a mládež
zajišťování činnosti sociálního pracovníka

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

 a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (kurátor)
platová třída 9 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.

 a 222/2010Sb., ve znění pozdějších předpisů (sociální 
pracovník)

Požadavky na odbornou způsobilost dle ust. § 110 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociál. služb. ve znění pozdějších předpisů:

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

komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,

• 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 za-

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

•

•

•

•

•

•

• praxe v oboru vítána,
• zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti, 
•
• flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení 

úkolů, 

•

předpoklady pro týmovou práci,

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

Písemné přihlášky doručte nejpozději  na adresu:
Městský úřad Klatovy 
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I 
339 20 Klatovy  
Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“

 do 20. 1. 2016

na místo úředníků (úřednic) 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

- kurátor pro děti a mládež 
a sociální pracovník

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy

Změny v odpadovém hospo-

dářství města Klatovy

Změny v odpadovém hospo-

dářství města Klatovy
Město Klatovy od 1. 1. 2016 zajišťuje komplexní službu 

odstraňování všech složek komunálního odpadu prostřednictvím 
společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., jejímž je 65% 
majitelem. Zbytek obchodního podílu vlastní město Sušice. 
Neznamená to, že stávající Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o. 
zanikne, bude nadále provozovat městskou skládku ve 
Štěpánovicích a sběrný dvůr odpadů.

Společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. je otevřenou 
společností pro další města a obce našeho okresu. K dnešnímu dni 
rozhodla zastupitelstva dalších 10 měst a obcí o vstupu do 
společnosti a společnost tak sdružuje již cca 45.000 obyvatel.

Společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. bude poskytovat 
kvalitní služby v odpadovém hospodářství pro obyvatele Klatov, 
Sušice a dalších obcí, ale i pro podnikatelské subjekty. Dokáže 
nabídnout odstranění ostatních odpadů, včetně nebezpečných 
odpadů. 

Doufáme, že dokážete ocenit dlouhodobost a kvalitu 
poskytovaných služeb Odpadového hospodářství Klatovy, s.r.o., 
na něž chceme navázat, ale i snahu udělat něco nového. Vzhledem 
k tomu, že vlastníky naší společnosti jsou a budou pouze města 
a obce, nebude náš přístup k zákazníkům motivován jen snahou 
o co nejvyšší zisk, jak lze očekávat u čistě soukromých subjektů.

Děkujeme, že využijete služeb Pošumavské odpadové, s.r.o. 
i v roce 2016 a podpoříte tak záměr měst zajistit si služby na úseků 
svozu odpadů vlastními silami a pod vlastním dohledem. 
Slibujeme, že s kvalitou služeb i cenou budete spokojeni.

jednatel společnosti
Ing. Michael Skrbek

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník VIII. 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 - 
 Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10.000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz

SRPDŠ a Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních 
mučedníků 185 děkuje všem návštěvníkům Dne otevřených 
dveří a vánočního jarmarku. 

17. prosince 2015 si všichni zájemci nejen prohlédli školu, ale 
také se seznámili s vybavením učeben, poslechli vánoční vystou-
pení pěveckých sborů, zhlédli divadelní představení a navštívili 
vánoční jarmark. Zisk z prodeje výrobků formou jarmarku činil 

24 631 Kč. Tato částka 
byla ještě v předvá-
nočním čase věnována 
Oblastní charitě Klatovy 
na zakoupení postele 
s vysouvacím lůžkem 
a zahradního domečku 
pro děti do Domova sv. 
Zdislavy pro matky 
s dětmi v tísni.

Den otevřených dveří 
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ZDARMA

Vážení Klatované,

příchod teplejších ročních 
období doslova vybízí 
k pobytu a odpočinku na 
čerstvém vzduchu. Pro-
cházky či posezení po spl-
nění pracovních povinností 
nám však dokáží značně 
znepříjemnit ti, kdo la-
vičky obsadí již v časných 
dopoledních hodinách 
a pro ukrácení dlouhé chví-
le se „baví“ obtěžováním 
svého okolí. Policie ČR 
a městští strážníci pravi-
delně provádějí společné 
kontroly včetně ukládání 
pokut. Jedná se mnohdy 
o práci takřka nekonečnou. 
Po jejich odchodu se totiž 

přestupci opakovaně vrací 
a vymáhaní pokut je vzhle-
dem k téměř neexistujícím 
legálním příjmům složité. 
Kontroly však přinesly 
i jeden zajímavý poznatek. 
Někteří přestupci se staho-
vali do většího (anonym-
nějšího) města z okolních 
vsí a měst stopem či třeba 
i pěšky. Před třemi léty 
proto při projednávání 
opakovaných přestupků 
ze strany lidí s bydlištěm 
mimo Klatovy začala být 
využívána sankce „zá-
kazu pobytu“ na území 
města. V letech 2013 
a 2014 jí bylo využito vždy 
v deseti případech, v roce 
loňském pak čtyřikrát. Její 
uplatňování se poměrně 
rychle rozkřiklo a vedlo 
k omezení počtu „neví-
taných návštěvníků“.

Každý krok, který mů-
žeme v rámci platné 
legislativy ke snížení 
obtěžování kolemjdoucích 
udělat, považuji za správ-
ný. Výrazně méně se však 
líbí přestupcům a nově 
i úřadu „Veřejné ochrán-
kyně práv“. Musím plně 
odmítnout názor, že ulo-

Je obtěžování přestupců 

opravdu nepřípustné?

Je obtěžování přestupců 

opravdu nepřípustné?
ženým zákazem pobytu 
dochází k porušení práv 
a sociálních vazeb. Potře-
buje-li totiž dotyčný 
navštívit např. Úřad práce, 
je mu vždy vyhověno. 
Navíc pachatelé přestupků, 
kterým byl zákaz pobytu 
uložen, byli zásadně lidmi 
problémovými, bez jaké-
koli pracovní či rodinné 
vazby k městu Klatovy. 
Nevidím proto důvod, 
abychom vůči jejich obtě-
žování okolí byli smířliví.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  16. 2. 2016

Úterý    1. 3. 2016

Vybráno z obsahu:

Pavilon skla - strana 8

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  16. 2. 2016 od 17.00 h.
malý sál Kulturního domu

Plnění rozpočtu a finanční 
kondice města

strana 2

Informační centrum 
města získá moderní 

zázemí 
strana 3

Z protokolu událostí 
Městské policie Klatovy

strana 4

MěKS Klatovy - přehled 
akcí r. 2016
strana 5 a 6

Opravy komunikací 2016 
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a rozpočtu za rok 2015. Předpokládám, že po projednání v radě města 
se zastupitelstvo k rozborům – tj. i k závěrečnému účtu – sejde 
koncem března či na počátku dubna, podle toho, jak termín stanoví 
starosta města ve vazbě na další věci, jež má zastupitelstvo za právo 
a povinnost projednat.

K podrobnější informaci o rozpočtu za rok 2015 se vrátím 
v některém z dalších příspěvků do Zpravodaje, a to ve chvíli, kdy 
bude schválen závěrečný účet a celé hospodaření města a jeho 
organizací. Nyní mně dovolte předložit Vám první, základní 
informaci. Plnění rozpočtu ilustruje velká tabulka č. 1.

Za podstatné považuji, že se podařilo příjmy naplnit nad 100 %, že 
rozpočet na rok 2015, který zastupitelstvo schválilo v prosinci 2014, 
byl realistický a že jsme z „realistické pozice“ neuhnuli ani v tzv. 
rozpočtových opatřeních, jež v průběhu roku rozpočet upravovala. 
Bylo jich celkem osm. Příjmy běžného roku, jak sami vidíte, jsou 
naplněny na 105,59 %, celkem jsme v roce 2015 přijali na své účty 
553,5 mil. Kč. Z této částky celkem 152,8 mil. Kč tvořily dotace, 
přičemž investiční dotace jsou dány částkou 85,5 mil. Kč. Dobrou 
zprávou je i vývoj neinvestičních příjmů města (jsou tvořeny zejména 
nájmy nemovitostí a pozemků), jež vzrostly na 87,3 mil. Kč (oproti 
75,1 mil. Kč v roce 2014).

Stejně důležité je dodržení výše výdajů. Znamená to, že rozpočet 
je „zákonem“ a že je ctěn. Není možné utratit více, než si 
naplánujeme – neinvestiční výdaje jsou celkem plněny na 91,63 %, 
kapitálové výdaje na 92,23 %, výdaje celkem běžného roku na 
91,84 %. Celkové výdaje dosahují částky 527,8 mil. Kč, z této částky 
kapitálové (tj. investiční) výdaje činí 183,4 mil. Kč.  Splátky úvěrů 
(Čisté město, hypotéční úvěry – přijaté před rokem 2011) činí 
16,3 mil. Kč. Znamená to, že rozpočet města Klatovy roku 2015 byl 
výrazně rozpočtem investičním, rozdíl neinvestičních příjmů 
a neinvestičních výdajů je 105,5 mil. Kč – tj. přebytek. Naopak oproti 
103,5 mil. Kč kapitálových příjmů vykazujeme 183,4 mil. Kč 
kapitálových (investičních) výdajů : v roce 2015 jsme tedy 
investovali o 79,8 mil. Kč více, než jsme získali z tzv. investičních 
příjmů . Vše přehledně zobrazuje následující tabulka:

Zahrneme-li do „rozpočtové činnosti“, o níž jsem doposud 
hovořil, i tzv. „hospodářskou činnost“ města, pak zůstatky na našich 
účtech dosahují koncem roku téměř 201 mil. Kč.

Město Klatovy je tudíž v dobré finanční kondici a je připraveno 
vykročit do roku 2016 s určitou mírou sebedůvěry. To neznamená, že 
nás nezajímají dotace nejrůznějšího druhu, jež mohou městu pomoci 
„přilepšit si“ při financování investičních akcí a projektů, to 
neznamená, že nemusíme bedlivě sledovat každou korunu a účel 
jejího vynaložení, ba naopak. 

Vždy nás zajímá efekt činnosti, účelnost vynakládání prostředků, 
schopnost tvořit rezervy, pečovat o majetek města a zvelebovat jeho 
vzhled – a i to bude předmětem diskusí při rozborech města, ostatně 
jako v letech minulých.

Přeji Vám vše dobré.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení Klatované,

v příštích dnech začne město 
Klatovy hodnotit finanční rok 
2015 na svých rozborech hospo-
daření. Na našich www stránkách 
se záhy objeví informace o tom, 
jak byl naplněn rozpočet města, 
ale i jak hospodařily naše pří-
spěvkové organizace. Ve středu 
17. 2. pak správcové jednotlivých 
kapitol (vedoucí odborů města) 
a ředitelé příspěvkových organi-
zací, zpravidla v doprovodu 
svých ekonomů, předstoupí před 
vedení města, zastupitele, členy 
finanční komise a finančního 

výboru a budou prezentovat  své výsledky. Budou tak mít možnost 
komentovat, vysvětlit, třeba se i pochválit nebo naopak být kritičtí – 
budou se vyjadřovat ke své vlastní činnosti zobrazené v plnění či 
neplnění rozpočtu, výsledcích hospodaření, případně bilanční situaci. 
Následně pak rozbory podrobně zhodnotí finanční komise rady města 
a finanční výbor zastupitelstva, aby mohly dát příslušná doporučení 
radě a zastupitelstvu k dalšímu jednání ve věci rozborů hospodaření 
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Plnění rozpočtu a finanční kondice městaPlnění rozpočtu a finanční kondice města

Rozdíl

-79.905

105.540

Položka/ údaje v tis. Kč

Neinvestiční 

Investiční / kapitálové 

25.635Celkem

VýdajePříjmy

183.362 103.457  

344.486 450.026

527.848553.483

Tab. č. 1:

Kap. výdaje - vztahy k přísp. 
org.,s.r.o. a o.p.s. - kap. 14

Rozpočet města 
(v tis. Kč)

Skutečnost 
2014

PŘÍJMY

183.164

Schválený 
Rozp. 2015

%
SK/URO

Skutečnost
12/2015

Finanční prostředky  - počáteční stav 0 100,00 %179.396

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy

Dotace neinvestiční

Dotace kapitálové

Příjmy běžného roku celkem

Příjmy neinvestiční běž. roku

Příjmy kapitálové běž. roku

295.579

75.116

31.442

52.604

65.617

520.358

423.299

97.059

241.830

61.195

11.000

34.470

0

348.495

337.495

11.000

108,12 %

101,23 %

147,59 %

100,52 %

99,89 %

105,59 %

105,54 %

105,84 %

295.494

87.237

18.011

67.295

85.447

553.483

450.026

103.457

703.522
ZDROJE celkem 
vč. počátečního stavu

348.495 104,17 %732.879

Neinvestiční výdaje

Neinvestiční výdaje 
města - kap. 1 - 12

neinvestiční výd. celkem 316.179 252.830 91,63 %344.486

179.396Zůstatek fin. prostředků celkem 76.855 103,37 %188.701

VÝDAJE

Kapitálové výdaje celkem 

VÝDAJE běž. roku celkem 

Rozdíl „zdroje - výdaje“

Přijetí úvěru

191.760

507.939

195.582

0

2.550

255.380

93.115

0

92,23 %

91,84 %

159,18 %

0,00 %

183.362

527.847

205.032

0

179.396
Výsledek 
(zdroje - výdaje - splátky)

76.855 103,37 %188.701

169.059 118.805 93,17 %182.070
Neinvestiční výdaje 
- peněžní fondy kap. 13 25.750 19.070 64,44 %32.824

Nein. výdaje - vztahy k přísp. 
org.,s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 121.371 114.955 100,00 %129.592

Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje města 
 - kap. 1 - 12 159.779 2.550 94,51 %134.401
Kapitálové výdaje města
 - peněžní fondy kap. 13 31.666 0 80,75 %30.557

315 0 98,14 %18.404

Splátky úvěrů 16.186 16.260 98,06 %16.331
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Informační centrum (IC) 
města se letos přestěhuje do 
nových prostor. Současné 
umístění informačního centra 
v jedné místnosti v přízemí 
domu čp. 63/I, který sousedí 
s budovou historické radnice, 
příliš nevyhovuje současným 
nárokům na služby v cestov-
ním ruchu. Stávající IC má 
k dispozici jen jednu místnost 
bez zázemí a není bezbarié-
rové (dva schody). Možnost 
přemístění do vhodnějších 
prostor se městu naskytla po 
přestěhování Úřadu práce ČR 
– kontaktního pracoviště Kla-
tovy – z budovy čp. 66/I (na 
rohu náměstí a ulic Vídeňské 
a Plánické) do nové budovy 
úřadu ve Voříškově ulici. 
Úřad práce v domě čp. 66/I 
sídlil v přízemí a v pátém 

Informační centrum města získá moderní zázemí
patře. Kanceláře v horním 
patře využil Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví města 
a vstupní hala s kancelářemi 
v přízemí zůstaly volné. 

Vstupní hala v čp. 66/I je 
tvořena původním máz-
hausem renesančního domu 
z konce 16. století, který vy-
budoval přestavbou původ-
ních gotických domů zámož-
ný erbovní měšťan Jan Koška 
z Libušína. Mázhausem byla 
u měšťanských domů ústřední 
místnost situovaná většinou 
v přízemí, z níž se vcházelo 
do ostatních prostor domu. 
V mázhausu se měšťan věno-
val obchodu či řemeslu a pa-
noval zde čilý ruch. V době 
renesance vznikly i krásné 
arkády v dvorní části a dům 
byl přestavován ještě několi-
krát i v dalších stoletích. 
Město nyní naváže na úpravu 
renesančního dvora z roku 
2009 využitím uvolněného 
přízemí pro nové moderní 
informační centrum. Naplní se 
tak i využití starobylého 
mázhausu jako místa pro 
setkávání a komunikaci.

Vstup do nového infor-
mačního centra i do budovy 
úřadu z náměstí bude řešen 
obdobně jako boční vchod do 
budovy z Vídeňské ulice, tedy 
prosklenými dveřmi. V sou-
časné době jsou zde dřevěné 
dveře se zádveřím, které bude 

rovněž odstraněno. Z máz-
hausu zmizí i jakási dřevěná 
plenta a jeho prostor tak 
krásně vynikne. Nově sem 
bude umístěno jednoduché 
posezení, velkoplošná obra-
zovka, na které budou promí-
tány filmové smyčky o našem 
městě, a pro návštěvníky zde 
budou k dispozici i stojany 
s letáky. Uvažujeme, že by 
zde mohl být i prostor pro 
drobné výstavy. Mázhaus 
bude sloužit jako jakési před-
sálí informačního centra, které 
bude situováno v prostorách 
někdejších kanceláří v jeho 
sousedství. Ty budou nově od 
mázhausu odděleny rovněž 

prosklenými dveřmi. Vstupu-
jící návštěvník tak uvidí pra-
covnice IC a může se rozhod-
nout, zda se za nimi vydá dál, 
nebo zůstane jen v mázhausu. 
Na IC naváže jeho zázemí. 
Prostory budou opatřeny 
novým elegantním nábytkem 
a vybavením v jednotném 
designu.

Nové informačních cen-
trum město vybuduje a otevře 
v letošním roce.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

foto: archiv MěÚ Budova čp. 66/I.

Na tržní ploše náměstí Míru budou opětovně v letošním roce 
probíhat pravidelné pondělní městské trhy. V případě příznivého 
počasí budou tyto trhy zahájeny dnem 15. února. Nabízený 
sortiment zboží bude podobný jako v předešlých letech. Doba 
trvání trhů je stanovena od 8.00 do 17.00 hod., v letních měsících 
max. do 18.00 hodin. Každý pátek se též uskuteční trh nabízející 
prodej ovoce, zeleniny, vlastních výpěstků a výrobků. Termín 
zahájení pátečních trhů bude závislý na příznivém počasí.

Stejně tak jako v minulých letech počítá město s pořádáním 
velikonočních a vánočních řemeslných trhů, ve kterých bude 
možné si zakoupit výrobky přímo od jejich výrobců s dobovou té-
matikou. Součástí těchto řemeslných trhů bude zajímavý kulturní 
program, který zajišťuje Městské kulturní středisko v Klatovech.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Pravidelné městské trhy se uskuteční i v roce 2016

ilustrační foto: archiv MěÚ 
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 4. 1. 2016 v 21.05 hod. přijala hlídka strážníků MP 

oznámení o rvačce u pizzerie na nám. Míru. Strážníci zde nalezli 
dva muže, kde jeden seděl na lavičce, krvácel z obočí a druhý stál 
nad ním a držel ho za bundu. Po kontrole totožnosti obou 
přítomných mužů a podání vysvětlení se na místo dostavila hlídka 
PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření. Mladší muž chtěl po 
starším cigarety nebo peníze a po odmítnutí jej fyzicky napadl. 
Zaútočil na něj boxerem, který později před pizzerií strážníci 
nalezli. Muž se útoku ubránil a útočníka zadržel.

Dne 9. 1. 2016  v 5.30 až 5.40 hod. prováděla hlídka strážníků 
MP kontrolní činnost zaměřenou na dodržování vyhlášky 
o zabezpečení veřejného pořádku. Strážníci zjistili neukončený 
provoz v provozovně v Pražské ul. Strážníci ztotožnili tři osoby, 
které ji v této době opouštěly. V provozovně se stále zdržovali 
hosté. Věc byla předána k dalšímu šetření příslušnému správnímu 
orgánu MěÚ.

Dne 10. 1. 2016 v průběhu kontrolní činnosti 
zjistila hlídka strážníků MP doutnající kontejner na 
odpad v lesoparku Hůrka. Strážníci přivolali 
na místo hasiče HZS, kteří kontejner uhasili. 
Událost byla předána pracovníku TSMK, který zajistil odvoz 
kontejneru a jeho kontrolu proti dalšímu vznícení.

Dne 17. 1. 2016 přijala stálá služba MP oznámení obyvatelky 
domu v Zahradní ulici, že z balkonu protějšího domu nějaký muž 
asi střílí. Na místo se dostavila hlídka strážníků MP, které 
oznamovatelka ukázala místo, odkud se ozývaly rány. Strážníci 
kontaktovali  a ztotožnili uživatele označeného bytu. Ten přiznal, že 
zkoušel střílet z plynové pistole. Omluvil se za své jednání a slíbil, 
že se to nebude opakovat. Strážníci z jednání pořídili videozáznam 
s vše vyřešili domluvou.

Dne 19. 1. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení 
pracovníka MěÚ Klatovy o dvou mužích, kteří leží na toaletě 
v suterénu  budovy MěÚ 66/I.  Strážníci zde nalezli dva jí známé 
muže. Jednoho z budovy důrazně vykázala, druhého si převzala 
hlídka PČR, neboť se jednalo o zájmovou osobu PČR.

Dne 20. 1. 2016 byla na základě žádosti PČR vyslána hlídka MP 
do jednoho z domů v ulici Plánická. Zde jeden z nájemníků oznámil 
volání o pomoc z bytu své sousedky. Na místo byli přivoláni hasiči 
HZS a RZS. Protože  bylo podezření z ohrožení života a zdraví 
osoby, tak ještě před jejich příjezdem oznamovatel za přítomnosti 
strážníků MP pomocí páčidla otevřel sousedčin byt. V koupelně 
bytu nalezli ve vaně sedět uživatelku bytu (roč. 1947), která se 
nemohla dostat z vany, protože nemohla, jak sdělila strážníkům, 
hýbat s dolními končetinami. Jelikož zde bylo podezření na 
poranění páteře, byla paní převezena k vyšetření do nemocnice. 

Dne 23. 1. 2016 v 19.00 hod. byla stálou službou MP vyslána 
hlídka strážníků do Klatovské nemocnice, kde, jak oznámili její 
zaměstnanci, mají v budově bezdomovce, kteří ji nechtějí opustit. 
Strážníci v šestém podlaží nemocnice nalezli spící dvě jim známé 
osoby, které z budovy vykázali. Protože se jednalo o opakovaný 
přestupek, byla věc předána k dalšímu řešení příslušnému 
správnímu orgánu MěÚ, přičemž jednomu ze zadržených hrozí 
zákaz pobytu v Klatovech.

František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

Pracovní náplň:
• vedení přestupkových řízení dle zák. č. 200/1990 Sb., 

v platném znění a agendy související.

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

a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání se zaměřením na veřejnou 

správu, právo, bezpečnost apod.,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• odolnost vůči stresovým situacím,
• komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,
• znalost práce na PC, 
• flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení 

úkolů,
• řidičské oprávnění sk. B,
• praxe ve veřejné správě vítána.

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

•
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Výběrové řízení úředník OVV

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

Písemné přihlášky doručte  na adresu:
Městský úřad Klatovy, 
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I, 
339 20 Klatovy  
Obálku označte „ “

nejpozději do 18. 2. 2016

na místo úředníka Odboru vnitřních 
věcí Městského úřadu v Klatovech.

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy
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17. 2.  KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU ZUŠ KLATOVY - 
v 19:00 hod. Pořádá ZUŠ Klatovy a MěKS Klatovy. Kulturní dům.
24. 2.  MAŠKARNÍ PLES SENIORŮ
Masopustní zábavné odpoledne klubu seniorů od 13.30 hodin, kulturní dům. 
Pořádá Klub seniorů Klatovy a MěKS Klatovy.
25. 2.  Václav NECKÁŘ „MEZI SVÝMI“  - koncert Václava Neckáře se 
skupinou Bacily od 19.00 hodin. Kulturní dům.

BŘEZEN
4. – 28. 3.  VELIKONOČNÍ KRASLICE A DEKORACE
- výstava ze sbírek paní Zelenkové. Vernisáž 3. 3. 2016 od 17.00 hodin. 
Galerie Atrium KD.
12. 3.  DECHOVKA KLATOVY 2016
14. ročník festivalu dechovek od 16.00 hodin. KD.
19. 3.  COUNTRY BÁL 
Pořádá soubor TENNESSEE a MěKS Klatovy od 20.00 hodin. KD.
23. 3.  HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE - JAN KRAUS a Matěj Ruppert 
v pořadu Václava D. Kosíka. 19.00 hod. KD.
23. – 24. 3.  VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Velikonoční řemeslné trhy s kulturním programem. Náměstí Míru:
Dne 24. 3. program od 13.00 hodin do 16.00 hodin, ve kterém vystoupí MŠ 
a ZŠ z Klatov a okolí.
Dne 25. 3. program od 14.00 hodin do16.00 hodin – Velikonoční diskotéka 
s hrami a soutěžemi pro rodiny s dětmi. 
26. 3.  OBRFEST - koncert, KD.

DUBEN
2. 4.  UDG a XINDL X, VOXEL
Koncert od 19.30 hodin v KD Klatovy. 
3. 4.  Michal Nesvadba „Michal na hraní“ – dětské odpolední představení. 
Pořad od 14.00 hodin v KD Klatovy. 
7. – 29. 4.  DDM Klatovy „Naše město“ - Výstava žáků DDM Klatovy, 
vernisáž 6. 4. od 17.00 hodin. Galerie Atrium KD.
7. 4.  ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU KOMORNÍ 
HUDBY KLATOVY 2015. Sál klatovské radnice, od 19.00 hodin. 
16. 4.  Čechomor. Koncert od 19.00 hodin v KD Klatovy. 
25. 4. MARTA KUBIŠOVÁ & skupina Karla Štolby – POSLEDNÍ 
RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ V KLATOVECH.  19.00 hod. KD.
29. 4. ARAKAIN & DYMYTRY TOUR 2016.
 Speciální host: ABSOLUT DEAFERS, 20.00 hod., KD.

KVĚTEN
5. 5. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY KLATOVY 2016. 
David Kalhouse – Americké jaro Sál klatovské radnice, od 19.00 hodin. 
6. – 31. 5. „…a zpívali si ŠKODA LÁSKY…“ aneb 71. výročí osvobození 
západních Čech americkou armádou. Výstava ve spolupráci s 3. klubem 
americké armády Klatovy. Vernisáž 5. 5. od 17.00 hodin. Galerie Atrium KD.
14. 5.  KUFR
Jarní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Klatovy od 19.00 hodin 
v kulturním domě. Pořádá ZUŠ Klatovy a MěKS Klatovy.

ČERVEN
4. – 5.   Mistrovství Čech v mažoretkovém sportu. 
6. – 11.   MY A PŘÍRODA
Výstava výtvar. a fotografických prací dětí a mládeže. Galerie Atrium KD. 
11.   MY A PŘÍRODA
Výtvarná, fotografická a pěvecká soutěž dětí a mládeže. KD Klatovy. Pořádá 
ČMMJ Klatovy a MěKS Klatovy
16.   PŘEDSTAVUJÍ SE …
Přehlídka souborů a kroužků MěKS Klatovy od 17.00 hodin. V kulturním 
domě. 
17. 6. – 15. 7. PETR MASNÝ - OBRAZY A KRESBY 
Vernisáž výstavy 16. 6. 2016 v 17:00 hodin. Galerie Atrium KD. 
17. – 19. 6.  KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI 2016
Přehlídka amatérských a divadelních spolků a společností v Letním kině. 
23. 6.  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY KLATOVY 
2016 - Sál klatovské radnice, od 19.00 hodin. 

ČERVENEC
1. 2.   „Strýc of Klatovy“ Multižánrový hudební festival 
Pořádá MěKS Klatovy ve spolupráci s Café Jednorožec, Bistrem Vlaštovka 
a Čajovny „U naší milé paní“

 6.
6.

 6.

 6.

  

 –  7.

9. 10.   KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
Tradiční setkání heligonkářů a kapel v Letním kině. 
15.  HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM 
DVORKU
Koncert skupiny „Yellow sisters“ od 18.00 hodin. 
16. Rockový KONCERT - Náměstí Míru Klatovy, 20.00 hodin
22. 7. – 31. 8.  Jan Rybák „Hlinitou cestou“ - Výstava ze sbírek p. J. Rybáka. 
Vernisáž dne 21. 7. od 17.00 hodin. Galerie Atrium KD.
22. 7.  HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
Barbara Mochowa „Tears in the pudding“ - koncert od 18.00 hodin. 
29. 7.  HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
„Vivat Carolus Quartuskomponovaný program Š.Raka a A.Strejčka 
k 700.výročí narození  Karla IV. od 18.00 hodin. 
*KLATOVSKÉ MUZÍCÍROVÁNÍ
Vystoupení kapel a jednotlivců ve středu na náměstí Míru Klatovy od 18.00 do 
20.00 hodin. 

SRPEN
5.   HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU - Koncert Pavlíny 
Jíšové a A. Jonášové „Autorské písničky matky a dcery“ od 18.00 hodin. 
6.   Rockový KONCERT 
Náměstí Míru, 19.00 hodin. 
12.  HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
Koncert Věry Kláskové „ Irské inspirace“ od 18.00 hodin. 
13.  COUNTRY ODPOLEDNE
IX. ročník setkání country kapel od 14.00 do 22.00 hodin na klatovském 
náměstí Míru. 
19.  HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
„Koncert v barvách semaforu“ - koncert známých umělců od 18.00 hodin.

ZÁŘÍ
3. 9.  TŘI SESTRY
Rockový koncert. Klatovské lázně, spolupořadatel MěKS Klatovy
16. - 17. 9.  MYKOLOGICKÁ VÝSTAVA
Spolupořadatelem je MěKS Klatovy
28. 9.  SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Svatováclavská jízda a kulturní program na klatovském náměstí Míru Pořádá 
MěKS Klatovy. V rámci oslav - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ 
HUDBY KLATOVY 2016
Jezuitský kostel, od 18.00 hodin. A. Dvořák „Svatební košile“ Pořádá MěKS 
Klatovy ve spolupráci se sborem Šumavan.

ŘÍJEN
14. 10.  Talk show – Zdeněk IZER, pořad od 19.00 hodin v KD Klatovy. 
18. 10. 6. 11.  Branná moc v Klatovech
 - Vernisáž 17. 10. Výstava v Atriu KD
16. 10.  Míša Růžičková - odpolední pořad pro děti od 15.00 hodin v KD 
Klatovy. 
16. 10.  KONCERT Petry Janů od 19.00 hodin v KD Klatovy. 
21. 10.  AMÁTOVKA
K poslechu i tanci zahraje známá dechová kapela. KD Klatovy od 19.00 hodin. 
22. 10.  MARTY DANCE – „POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY“
VII. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích. KD Klatovy. 
Spolupořadatelem je MěKS Klatovy.
28. 10.  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY KLATOVY 
2016 - koncert Štefana Margity ve velkém sále KD Klatovy od 19.30 hodin. 
29. října - 2. Ples „LENOX“ 
KD Klatovy. Spolupořadatelem je MěKS Klatovy.

LISTOPAD
4. 11.  JAZZ BEZ HRANIC
Koncert jazzových orchestrů v rámci mezinárodního jazzového festivalu od 
19.00 hodin v kulturním domě. 
7. 11.  KONCERT Jakuba Smolíka od 19.00 hodin v KD Klatovy. 
15. 11.  XI. PLES SENIORŮ
Pořádá Klub seniorů, MÚSS a MěKS Klatovy. KD Klatovy
16. 11.  KONCERT Harlej od 20.00 hodin v KD Klatovy. 
17. 11.  MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY KLATOVY 
2016 - Koncert J. Hutky, sál radnice Klatovy od 19.00 hodin. 
25. 11. – 20. 12. ANDĚLSKÉ VÁNOCE +  60 LET SOUBORU PÍSNÍ 
A TANCŮ ŠUMAVA. Vernisáž výstavy 24. 11. 2016 v 17.00 hodin. Galerie 
Atrium KD. 

 –  7.

7. 

 7.  

 8.

8.

 8. 

 8. 

 8. 

 – 

dokončení na straně 6

Městské kulturní středisko Klatovy – přehled akcí r. 2016
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prodejna v Koldinově ulici 421/II
/bývalá prodejna Bistro Klatovka/

prodejna ve Vídeňské ulici 6/IV

vinárna Pod Černou věží, v rohu náměstí 
pod bývalou jezuitskou kolejí 59/I, přístupná 

samostatným vstupem z Balbínovy ulice

- uvolněný prostor byl využíván jako prodejna občerstvení 
- velikost nebytového prostoru včetně zázemí  je 166,80 

- uvolněný prostor byl využíván jako prodejna textilu a ga-
lanterie, velikost nebyt. prostoru včetně zázemí je 56,41 

- uvolněný prostor byl využíván jako vinárna s tanečním 
prostorem, velikost podzemního nebytového prostoru 
v několika podlažích je včetně zázemí 244 

- 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 
Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na 
telefonu 376 312 184, 736 645 218, paní Maxová,
dále informace na 

2m

2
m

2m

 

snklatovy@snklatovy.cz

www.snklatovy.cz

Město Klatovy
zastoupené

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

nabízí v Klatovech pronájem volných 
prostorů sloužících k podnikání

25. 11.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
S kulturním programem od 18.00 hodin na klatovském náměstí Míru. 

PROSINEC
4. 12.  Adventní koncert Evy Pilarové - od 19.00 hodin v KD Klatovy. 
5. 12.  NEBESKÉ NÁMĚSTÍ aneb setkání Mikulášů, andělů a čertů. 
Zábavný program pro děti i dospělé. Náměstí Míru Klatovy. 
11. a 18. 12.  ADVENTNÍ NEDĚLE
Adventní trhy s kulturním programem. Náměstí Míru Klatovy. Spolupořadatel 
MěKS Klatovy.
11. 12.  ADVENTNÍ KONCERT
Koncert dětských pěveckých sborů. KD Klatovy. 
19. - 21. 12.  VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY
Trhy spojené s kulturním programem. Náměstí Míru Klatovy. Spolupořadatel 
MěKS Klatovy.
31. prosince - SILVESTR 2016. Pořádá MěKS Klatovy. KD Klatovy

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách  
a na facebooku MěKS.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu 

dokončení ze strany 5

Pracovní náplň:
• zajišťování správy (administrování) systému informačních

a komunikačních technologií, metodické usměrňování
uživatelů, definování problémů a jejich řešení.

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

a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Požadavky:

• ukončené vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru 
informatiky, nebo ukončené středoškolské vzdělání se zamě-
řením na informatiku a 5 let praxe,

• výborná znalost operačních systémů na platformě Microsoft 
(vč. serverových), znalost ostatních OS (Linux), znalost 
virtualizačních systémů (VMWare),

• znalost databázových systémů (MS SQL, MySQL, Firebird),
• znalost hardwaru počítačů a sítí,
• znalost síťových protokolů, výhodou znalost konfigurace 

aktivních síťových prvků,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• flexibilita, zodpovědnost a samostatnost při řešení úkolů,
• řidičské oprávnění sk. B,

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

•
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Výběrové řízení informatik

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

Písemné přihlášky doručte  na adresu:
Městský úřad Klatovy, k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy  
Obálku označte „ “

nejpozději do 18. 2. 2016

na místo informatika 
Městského úřadu v Klatovech.

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy

součástí pronajímaného prostoru 
jsou výčep, kuchyně, sál, zázemí restaurace,

roční nájemné 40 tis. Kč 

podmínkou pronájmu je zajištění minimálního provozu:
- provoz výčepu ve čtvrtek a pátek
- zajištění akcí dle požadavků místních spolků 

žádost bude obsahovat:
- podnikatelský záměr
- kopii živnostenského listu

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
email 
Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na 
telefonu 376 312 184, 736 645 218, paní Maxová,
dále informace na 

snklatovy@snklatovy.cz

www.snklatovy.cz

nabízí pronájem 
kulturního domu v Točníku 
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Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje provedení plošných 
oprav povrchů místních komunikací (chodníky, vozovky, polní 
cesty, schodiště, atd.), větších oprav mostů a lávek a výměn 
lamp veřejného osvětlení v Klatovech 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. To na svém zasedání 
v prosinci r. 2015 schválilo na tuto činnost pro letošní rok stejně 
jako v roce předchozím částku ve výši 20 mil. Kč.

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 uvedeném úseku 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 2016 byly prozatím radou města schváleny následující 
akce:

1. Křižíkova ulice - dojde zde spolu s opravou vozovky formou 
tzv. „Obytné zóny“ a výměnou sloupů veřejného osvětlení 
k rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu. 

2. Dvořákova ulice - v ulici bude provedena rekonstrukce 
kanalizace, vodovodu a plynovodu, na závěr bude opraven 
povrch vozovky a chodníků.

3. II. část Akátové ulice v úseku od propojovací komunikace 

k Jabloňové ulici po ulici U Čedíku - s opravou povrchu 
vozovky a chodníků a výměnou sloupů veřejného osvětlení 
zde dojde k rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu.

U všech těchto akcí budou všechny práce prováděny
v koordinaci při úplné uzavírce provozu dle stanoveného 
harmonogramu prací.

4. Oprava povrchu chodníku ve dvou částech Voříškovy ulice:
a) Úsek mezi Nádražní a odbočkou k OD Penny vlevo,
b) úsek mezi odbočkou ke „Garni“ a ulicí Niederleho vlevo.

5. Oprava povrchu vozovky včetně odvedení dešťové vody na 
ploše vedle hlavní pošty, oprava povrchu chodníku v úseku 
mezi poštou a Kollárovou ulicí vlevo.

6. Oprava povrchu chodníku v části Žižkovy ulice v úseku od 
Národních mučedníků po Šmeralovu vlevo (naproti SŠZP).

7. Oprava povrchu chodníků a výměna sloupů veřejného 
osvětlení v části Tolstého ulice v úseku od Podhůrecké po 
Družstevní oboustranně.

8. Oprava povrchu zbylých dvou částí rozbitých chodníků 
Nuderovy ulice.

9. Oprava povrchu chodníku vedle kulturního domu na straně 
bufetu.

10. Oprava povrchu chod. naproti mateřské škole v obci Luby.

11. Oprava povrchu části chodníku včetně přístupů k čp. 
552 - 555 v sídlišti Pod Hůrkou.

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

Opravy komunikací v roce 2016

Křižíkova uliceKřižíkova ulice

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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exponáty. Návštěvníci zde tak po polovině dubna uvidí zhruba 
o 100 nových skel víc. Mnohé z nových exponátů jsou naprosto 
ojedinělé a budou k vidění jen v Klatovech. 

V letních dnech Vás pozveme od 16. června na výstavu 
s názvem Uvnitř a venku – sklářská tvorba ateliéru Bystro 
Design. Studio Bystro Design tvoří dva renomovaní sklářští 
výtvarníci Dagmar Pánkové a Leoše Smejkala, jejichž práce jsou 
zastoupeny v mnoha muzeích, galeriích i soukromých sbírkách 
na světě. Přírodou inspirovaná díla budou velmi dobře 
korespondovat nejen se stálou expozicí pavilonu, ale oživí do 18. 
září netradičním způsobem i přilehlou zahradu. 

Pro podzimní dny jsme připravili od 26. září do 23. listopadu 
výstavu Dámy skleněného šperku, která představí přední české 
sklářské výtvarnice jako tvůrkyně uměleckého šperku. 
Prologem výstavy bude v sobotní podvečer 24. září módní 
přehlídka s prezentací skleněných šperků. Věříme, že tato 
výstava potěší zejména návštěvnice pavilonu podobně, jako 
loňského podzimu výstava skleněných šatů Blanky Matragi. 

Do adventního času potom vstoupíme v pavilonu 25. 
listopadu s výstavou Skleněné Vánoce, která představí 
především nové i starší skleněné betlémy a bude zde ještě po celý 
leden. Vedle výstav připravujeme pro návštěvníky i další 
projekty – pravidelné komentované prohlídky k expozici 
a výstavám, setkání s umělci, programy pro děti apod., o všech 
těchto projektech se dočtete na našich webových stránkách. 

Děti jsou v Pavilonu skla vítány 

Během posledního roku si získal oblibu program Malujeme 
v PASKu, který je určen pro mateřské školy a první ročníky 
základních škol. Děti malují přímo v expozici podle šablon nebo 
podle vlastní fantazie a přitom se nenásilně seznamují se sklem 
jako materiálem prostřednictvím dobrodružného příběhu Jak se 
Maxík ztratil ve sklárně. 

Pro skupiny i jednotlivce jsou pak připravené různé 
skládanky a pracovní listy s různými úkoly – hledání zvířátek 
děti často zaujme tak, že ani nechtějí z pavilonu odejít. 
O programech pro děti najdete bližší informace na webových 
stránkách.

Další cena pro Pavilon skla 

Po dvou významných cenách za architekturu na jaře získal 
Pavilon skla na podzim 2015 další ocenění – tentokrát jako 
nejoblíbenější turistický cíl v cestovatelské soutěži 
KOMPAS, do které jsou nominovány objekty podpořené 
z fondu ROP Jihozápad. Jsme velice rádi, že někteří z více než 
10 000 loňských návštěvníků dali hlas právě pavilonu.   

PhDr. Jitka Lněničková 
kurátorka Pavilonu skla 

Srdečně Vás zveme do Pavilonu skla.  
www.pask-klatovy.cz

Aktuální výstava – Sklo z Annína (tak trochu jinak)

Výstava annínského skla není jen náhodným nápadem, je 
významnou připomínkou výročí, které tato sklárna letos oslaví – 
220 let od svého založení. Je uspořádaná ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem dr. Hostaše v Klatovech a Sklářským 
muzeem v Anníně a představuje průřez dlouhou historií zdejší 
produkce, pro kterou bylo dlouho charakteristické pestrobarevné 
a malované sklo, překvapí v ní i barevné nápojové sklo a světový 
unikát, o kterém se v poslední době hodně mluví a píše – pohár ze 
skla taveného elektřinou z roku 1935, jehož sklo má 
neuvěřitelnou kvalitu i jistou magii (více o jeho historii se 
dočtete na webových stránkách). Ale nejsou zde jen historické 
exponáty, návštěvník najde i ukázky soudobé produkce Annína 
i výsledky prací studentů a pedagogů sklářské školy 
z Kamenického Šenova z brusičského workshopu z listopadu 
2015, tedy naprosto „čerstvá“ skla. 

Co pro Vás připravujeme 

Do konce března poběží ještě výstava Sklo z Annína (tak 
trochu jinak). Hned po ní budeme muset expozici na několik dní 
zavřít, protože bude probíhat její čištění a doplňování o nové 

Pavilon skla v roce 2016 Pavilon skla v roce 2016 
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ZDARMA

Vážení Klatované,

počátek března bývá již 
tradičně slavnostním pro 
mladé sportovce. Potkávají 
se však nikoliv na hřištích 
či v závodních drahách, ale 
v důstojných prostorách 
společenských sálů. Ne-
jinak tomu bylo i letos, kdy 
proběhlo vyhlášení nej-
lepších sportovců okresu 
v místním divadle a posléze 
se měli možnost zástupci 
klatovských oddílů setkat 
v historických prostorách 
klatovské radnice. 

A bylo co poslouchat. Je 
pozoruhodné, na jaké mety 
dokáží závodníci připra-
vující se v podmínkách 
„malých“ oddílů dosáh-
nout. Mnozí přivezli 
medaile z republikových 
mistrovství, někteří dosáhli 
i na dresy reprezentační. 

Přál bych jim, aby násle-
dovali dospělé reprezen-
tanty s klatovskými kořeny, 
z jejichž výkonů se těšíme.

Oštěpaře Petra Fryd-
rycha známe z obrazovek, 
zástupci menších sportů 
nám občas zůstávají skryti. 
Jedním z nich byl v loň-
ském roce motokrosař 
Jan Zeman.  Při tradiční 
a dříve nesmírně populární 
„Šestidenní“, která se jela 
v okolí východosloven-
ských Košic, dosáhl až na 
zlatou medaili v kategorii 
klubových jezdců.

Cesta od úspěchů 
v mládežnických katego-
riích k titulům seniorským 
je nesmírně dlouhá, trnitá 
a podaří se jen zlomku 
nadějí. Není z mého 
pohledu ani nejdůležitější. 

Sport je vkladem do života…

Podstatné je, aby dětem 
zůstala chuť do sportu, 
radost ze setkávání se 
spoluhráči i soupeři. Spor-
tovní trénink je také 
nerozlučně spojen s tvrdou 
přípravou, hrou podle 
pravidel, vítězstvím i po-
rážkami. Považuji to za 
neocenitelný vklad do 
jejich budoucích osobních 
a pracovních životů. 
Zejména proto bych chtěl 
poděkovat všem oběta-
vým trenérům, cvičitelům 
i rodičům, kteří se bez 
ohledu na svůj vlastní 
volný čas mladým spor-
tovcům věnují.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  15. 3. 2016

Úterý  29. 3. 2016

Vybráno z obsahu:

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  5. 4. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Poznámky k hospodaření
strana 2

Klub seniorů si letos 
připomíná čtvrt století své 

existence 
strana 3

MěKS Klatovy + Městská 
knihovna informují

strana 5

Fond rozvoje bydlení 
strana 7

Z protokolu událostí 
Městské policie Klatovy

strana 8

Jan Zeman na trati a jeho přijetí starostou městaJan Zeman na trati a jeho přijetí starostou města



obdobně jsme získali dotaci již v roce 2014). Na zateplení ZŠ Plánická 
(Plánická č.p. 208) jsme obdrželi dotaci ve výši 15,3 mil. Kč, na 
vybudování spojovací komunikace Sobětice-Lažánky pak dotaci ve výši 
6,2 mil. Kč. Rád bych připomněl i dlouho odkládanou akci „ chodník při 
silnici v Točníku“, kde se nám podařilo realizovat investici za 14 mil. Kč 
při dotaci ve výši 4,8 mil. Kč. Jak už jsem zmínil výše, některé z akcí 
byly realizovány v roce 2015, některé však byly pokračováním investic 
z roku 2014 – investiční výdaje, stejně jako dotace jsou pak v našich 
rozpočtových přehledech rozděleny do obou roků. 

Nejvýznamnější neinvestiční dotací je tzv. příspěvek na výkon státní 
správy, ten v minulém roce činil 29.672 tis. Kč. Jím je pokryta část 
výdajů souvisejících s touto činností, kterou město vykonává v tzv. „pře-
nesené působnosti“ – tj. vlastně za stát. Obdobně je město i příjemcem 
dotací v oblasti sociální (sociálně právní ochrana dětí, sociální práce), 
kde nám příslušné oborové ministerstvo vlastně refunduje výdaje, které 
v této oblasti vznikají – obdrželi jsme celkem 8,7 mil. Kč, prostřednic-
tvím rozpočtu města pak navíc Městský ústav sociálních služeb dostal 
10,3 mil. Kč dotace hrazené ministerstvem práce a sociálních věcí. Rád 
bych připomněl ještě jednu „neinvestiční“ dotaci rok 2015 – je jí 6,5 mil. 
Kč určených na revitalizaci Mercandinových sadů - podstatou revitali-
zace byla obnova zeleně v tomto nejvýznamnějším klatovském parku. 

3) Kapitálové (investiční) výdaje
Díky rozumnému přístupu zastupitelstva k rozpočtu se nám v roce 

2015 podařilo využít zdrojů k financování mnoha investičních akcí. 
Celkové investiční (kapitálové) výdaje dosáhly částky 183,3 mil. Kč. 
K zajímavým a významným akcím/projektům zejména patřily:

Podrobné informace lze opět nalézt na našich www stránkách. 
Rozpočtu a závěrečnému účtu města za rok 2015 bude pak věnováno 
jednání zastupitelstva dne 5. dubna 2016.

Přeji Vám hezké jaro,

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

v minulém příspěvku jsem Vás 
informoval o plnění rozpočtu 
města za rok 2015 a o finanční 
kondici města. Dnes bych rád svůj 
text doplnil o několik drobných 
poznámek o skutečnostech, které 
jsou z hlediska finančního 
hospodaření města, důležité. 

1) Daně jako základní zdroje 
příjmů města:

Daně jsou základním zdrojem 
příjmů města. V jejich rámci jsou 
nejdůležitější položkou tzv. sdílené 
daně – prostě proto, že jsou polož-
kou největší. O sdílených daních 

jsem v průběhu minulého roku opakovaně psal na stránkách Zpravodaje, 
neboť jejich vývoj byl, zejména v počátku roku, nepříznivý. Nicméně, 
konec dobrý, vše dobré a o tom jsem Vás informoval ve Zpravodaji č. 1 
roku letošního. Jaký je však podíl daní a případně sdílených daní na 
celkových příjmech města? Jen připomenu, že celkové příjmy města 
dosáhly v roce 2015 výše 553,5 mil. Kč. Odpověď na otázku dává 
následující graf:

Nutné je doplnit, že sdílené daně představují 77% celkových daňo-
vých příjmů. Z relace, zde vyjádřené jako procento, je patrné, že dobrý 
vývoj daní a zejména sdílených daní je klíčový k financování potřeb 
města a obcí. Co vše se v něm promítá, by bylo tématem článku jiného.

Zajímavé je snad uvědomit si, jaká je struktura sdílených daní 
a zamyslet se nad tím, jak která daň reaguje na vývoj ekonomiky. Zde je 
ona struktura:

2) Dotace jako doplňkový zdroj financování
I o vývoji v oblasti přijatých dotací jsem v minulém roce psal do 

Zpravodaje. Konečný výsledek, v porovnání s posledními roky, lze 
pospat tabulkou:

Město Klatovy v minulém roce inkasovalo 152,8 mil. Kč dotací, 
z toho 85,5 mil. Kč byly dotace investiční. Vzhledem k tomu, že dotační 
strategie města je postavena na myšlence získat podporu pro vícero třeba 
„menších“ projektů, je celkový „dotační příjem roku 2015“ povzbudivý.

Podrobný položkový přehled všech přijatých dotací nalezne zvídavý 
čtenář na  v části věnované rozpočtu města. Mně dovolte 
připomenout jen některé: na vybudování kompostárny pro potřeby města 
jsme získali dotaci ve výši 15,4 mil. Kč, na zateplení ZŠ Tolstého dotaci 
ve výši 14,4 mil. Kč (a to na podíl investičních výdajů tohoto roku, 

www.klatovy.cz
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Poznámky k hospodaření

Skutečnost
2015

85.447

67.295

PŘIJATÉ DOTACE (v tis. Kč)

Neinvestiční přijaté transfery

Investiční přijaté transfery

152.741Celkem

Skutečnost
2014

Skutečnost
2013

65.61733.886

52.60445.428

118.22179.314

v tis. Kč

2.397

2.397

20.194

17.398

5.007

3.981

3.593

2.826

2.748

2.331

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V ROCE 2015
V rozdělení dle kapitol 

Realizace projektu EPC (energetická opatření v objektech města)

Odbor vnitřních věcí

Zateplení ZŠ Tolstého

Kompostárna Klatovy

Technické vybavení letního kina a kina Šumava Klatovy

Rekonstrukce elektroinstalace a úprava vzduchotechniky - SDS Klatovy („divadlo“)

Revitalizace rybníka Mercandinovy sady

Poldr na Mochtínském potoce - Luby

Technické zařízení pro výuku - ZŠ Klatovy

Zahrada MŠ Studentská

21.546Zateplení ZŠ Plánická 208/I, Klatovy

2.208

81.832

15.021

13.559

9.548

2.695

40.824

8.264

Revitalizace rybníka Sobětice

Odbor rozvoje města

Rekonstrukce místní komunikace ve Štěpánovicích

Točník - chodník u silnice

Místní komunikace Luby v Němcích

Luby za Tatranem - reko MK

Hospodářský odbor

Překladiště skládka TKO Štěpánovice

5.928

2.716

1.923

1.848

20.679

17.348

17.348

Drtič odpadů města Klatovy

COH Klatovy II. etapa - kompostovací technologie

VDJ Sobětice - rekonstrukce fasády a střechy

Generel - ZD pro výběr dodavatele měrné kampaně na GO

Peněžní fondy města

Zateplení mateřských škol

Řízené organizace města
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Už 25 let v Klatovech funguje 
Klub seniorů, který nabízí 
volnočasové aktivity pro dříve 
narozené. Začínal skromně 
v domě čp. 14/IV ve Vídeňské 
ulici. Do nepříliš vhodných 
prostor v roce 1991 začalo 
chodit 15 seniorů. Tehdy šlo 
spíše jen o vlastní scházení bez 
dalších činností. To se záhy 
změnilo s příchodem několika 
aktivních seniorů, zejména paní 
učitelky Věry Heřmánkové, 
která se stala vedoucí klubu 
a vede jej doposud. Klub 
postupně začal pořádat různé 
zajímavé pořady a počet členů 

Klub seniorů si letos připomíná čtvrt století své existence
rychle stoupal až téměř ke třem 
stovkám. Lepší zázemí pak 
klub našel v budově čp. 208/I 
(vchod z Krameriovy ulice), 
kde mohl plně rozvinout své 
aktivity. Dnes si tak senioři 
mohou vybrat z pestré nabídky 
přednášek, kulturních akcí, 
výletů a zájmových kroužků. 
Mezi oblíbené aktivity patří 
šachy, trénování paměti, zákla-
dy práce s počítačem, kroužky 
německého a anglického ja-
zyka, taneční kroužek, plavání, 
turistika nebo jóga. Nejen 
v klubu, ale i v rámci programu 
různých akcí se můžete setkat 
s pěveckým sborem „Seniorky“ 
a kroužkem country tanců. 
Klub také pravidelně pořádá 
oslavu Dne matek, seniorský 
ples či výstavy ručních prací 
svých členů. Velikonoční 
výstava bude v klubu k vidění 
od pondělí 14. března do 18. 
března. Přijďte se podívat, stojí 
to za to. Určitě zde objevíte 
nějakou inspiraci na nad-
cházející svátky, nebo si něco 
pěkného zakoupíte. Najdete zde 
kraslice, krajky, nejrůznější 
velikonoční dekorace i pletené 
pomlázky. Senioři tyto výstavy 
vnímají i jako možnost předat 
své dovednosti mladším 

generacím a zvou na ně i děti ze 
škol. 

Nedávno jsem navštívil 
každoroční ples pro seniory, 
který klub pořádá v klatovském 
kulturním domě. Letos přijeli 
za zábavou opět i lidé ze 
širokého okolí města a ne-
chyběla ani početná spřátelená 
skupina z druhé strany hranice, 
z našeho partnerského města 
Chamu. Na svém plese senioři 
dokázali, že se umí dobře bavit 
a že nezkazí žádnou legraci, 
kterou si ostatně dokážou dělat 
i sami ze sebe. O tom svědčily 
i vlastnoručně vyrobené masky, 
chuť tančit a všudypřítomná 
dobrá nálada.

Od roku 2005 spadá Klub 
seniorů pod správu Městského 

ústavu sociálních služeb 
v Klatovech. Prostory v budově 
čp. 208/I nejsou dlouhodobě 
ideální a město postupně 
hledalo vhodnější. Po ukončení 
provozu lékárny v opačné části 
uvedené budovy přístupné 
z Plánické ulice se uvolnily 
prostory, které po stavebních 
úpravách poslouží jako nové 
bezbariérové zázemí Klubu 
seniorů. 

Přejeme Klubu seniorů do 
dalších let úspěšný rozvoj 
a mnoho spokojených členů. 

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Příroda ve městě aneb I já mohu pomoci
„Příroda ve městě aneb I já 
mohu pomoci“, tak zní název 
zajímavého projektu, který od 
loňského jara realizuje obecně 
prospěšná společnost Úhlava ve 
spolupráci s Odborem životního 
prostředí městského úřadu 
v Klatovech. Žáčci klatovských 

základních škol, pro které byl 
projekt určen, měli možnost 
seznámit se s problematikou 
ochrany životního prostředí 
v našem městě a učit se tak 
odpovědnému chování k přírodě 
v místě, kde žijí.

Pro pedagogy byla po dobu 

roku a půl připravena „burza“ 
dvanácti aktivit, z nichž si mohli 
pro své žáky vybírat a libovolně 
je kombinovat. A tak například 
„čtvrťáci z Tolsťáku“ pomáhali 
pracovníkům technických slu-
žeb se sázením stromků ve 
Voříškově ulici, páté ročníky se 
učily vařit pokrmy z pohanky 
a fazolek mungo nebo se vydaly 
na návštěvu do záchranné 
stanice živočichů ve Spáleném 
Poříčí. Pozadu nezůstaly ani 
ostatní školy. „Čapkovka“, 
„Masaryčka“ a „Plánická“ po-
mocí termokamery zkoumaly 
úniky tepla ve svých školách 
nebo „vyrazily“ s ředitelem 
technických služeb panem 
Pošefkou objevovat krásy a pří-
rodní zajímavosti Mercan-
dinových sadů. Na Vánoce pak 
děti vyráběly krmítka pro ptáky 
z plastových lahví nebo 
peněženky z obalů na mléko. 

Velkým úspěchem skončila také 
interaktivní výstava „šetrných“ 
hraček, kterou navštívili naši 
nejmenší školáčci. A aby děti na 
všechny informace a rady, které 
se dozvěděly, nezapomněly, 
vznikla za přispění celé řady 
odborníků hezká brožurka 
věnovaná životnímu prostředí 
v Klatovech. Z ní se mimo jiné 
dozví, kolik „Klatováci“ vytřídí 
za rok odpadu, kolik průměrně 
spotřebují denně vody nebo na 
koho se mají obrátit při nálezu 
poraněného zvířete. I přesto, že 
projekt v březnu končí, bude 
obecně prospěšná společnost 
Úhlava v těchto aktivitách 
pokračovat i nadále. 

Tento projekt je podpořen 
z programu Fondu pro 
nestátní neziskové organizace 
a je spolufinancován z EHP 
fondů 2009 - 2014.

Přednáška odborníků ze záchranné stanice ZO ČSOP Spálené 
Poříčí na ZŠ Klatovy, Tolstého 765
Přednáška odborníků ze záchranné stanice ZO ČSOP Spálené 
Poříčí na ZŠ Klatovy, Tolstého 765
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Čistota veřejných prostranství a venčení psů

Jarní úklidJarní úklid
Stanoviště: Termín přistavení:

4. 4. 2016 – 10. 4. 2016

11. 4. 2016 – 17. 4. 2016

18. 4. 2016 – 24. 4. 2016 

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 v Podhůrčí,

   

2 ks,

Havlíčkova ulice,

Zahrádky Na Markytě 2 ks.

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice, 
Štěpánovice, Točník 2 ks, 
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),

 Vícenice, 
Dehtín, Činov, Chaloupky, 
Zahrádky K Letišti a Plánic. předm.

Otín,

Tajanov, 
Zahrádky za Lázněmi,
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Věckovice, Tupadly, 
Dobrá Voda, Beňovy, Pihovice, 
Lažánky, Kosmáčov.

Kal, Kydliny, Habartice,

Informace k rozmístění velkoobjemových kontejnerů 

a kontejnerů na bioodpad 

– jaro 2016

Informace k rozmístění velkoobjemových kontejnerů 

a kontejnerů na bioodpad 

– jaro 2016
upozorňuje občany města a integrovaných obcí na rozmístění velko-
objemových kontejnerů v období od 4. 4. 2016 do 24. 4. 2016 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, webové stránky města, ).

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných 
odpadů vznikajících občanů města a integrovaných obcí při jarním 
úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké 
rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad 
(nábytek, koberce,…). Žádáme občany, aby do velkoobjemových 
kontejnerů neodkládali:
- nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (lednice, mrazáky, 

televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, 
odpady a obaly znečištěné ropnými látkami),

- směsný komunální odpad,
- popel,
- biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu budou nově na stejných stanovištích 
rozmístěny nálepkou označené kontejnery hnědé barvy o objemu 
1100 l. Tyto pravidelně vyvážené kontejnery budou občanům 
k dispozici v období od 1.  4. 2016 – 31. 10. 2016.

letáček

To, že chov domácích zvířat je v ČR oblíbeným koníčkem, 
potvrzuje i počet 1693 přihlášených psů v Klatovech. Velká 
většina majitelů se o své psy odpovídajícím způsobem stará. Při 
venčení psů na veřejném prostranství však mnozí zanedbávají 
jednu ze svých základních povinností, a to úklid exkrementů, 
jejichž množství na chodnících a dalších veřejných plochách 
rozhodně nepřispívá ke vzhledu a kvalitě prostředí. 

Ponechání nevábných pozůstatků po domácím mazlíčkovi 
je přestupkem ve smyslu porušení obecné povinnosti úklidu 
veřejného prostranství a zároveň porušením obecně závazné 
vyhlášky města Klatovy č. 3/2005, o pohybu psů a jiných zvířat 
na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, za které může být uložena pokuta. 
Především je však výrazem neúcty – ke spoluobčanům a ke 
všem, kteří se o pořádek ve městě starají.

Vzhledem k tomu, že stížnosti občanů na znečišťování 
veřejných ploch ve městě výše zmíněným způsobem se 
v poslední době množí, budou v nadcházejícím období ve 
zvýšené míře prováděny  Městskou policií Klatovy kontroly.

Kompostéry pro domácí kompostování – prodloužení 
termínu pro příjem žádostí

Zájemci o kompostér zdarma se mohou registrovat 
v prodlouženém termínu až do konce června 2016, a to 
některým z následujících způsobů: 
- elektronicky na stránkách Města Klatovy - adresa je 

- písemně na formuláři, který si vyzvednete na recepci 
Městského úřadu Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 
a odevzdáte jej tamtéž na podatelně

- telefonicky na čísle 376 347 365 (Ing. Monika Stratilová)
K úspěšné registraci potřebujeme Vaše jméno, adresu, 

telefonní kontakt a číslo pozemku, na kterém bude kompostér 
umístěn. Připomínáme, že se musí jednat o pozemek ve 
správním území Města Klatovy.

Ing. Jana Michálková, vedoucí odboru životního prostředí

http://kolombo.formees.cz/f/komposter/

prostor bude uvolněn od 1. května 2016

Podmínkou je provozování obou WC 
Pod Černou věží: celoročně

v Hostašových sadech: květen - říjen

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
e-mail: snklatovy@snklatovy.cz

Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na telefonu 
376 312 184, 736 645 218, paní Maxová,
dále informace na www.snklatovy.cz

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

nabízí v Klatovech pronájem 
veřejných WC 

Pod Černou věží a v Hostašových sadech
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou veřejnost na tyto akce:
12. 3. 2016 DECHOVKA KLATOVY 2016
14. ročník festivalu dechovek od 16.00 hodin. V programu vystoupí: 
PLZEŇSKÁ 12 /západní Čechy/, JIHOČEŠTÍ RODÁCI /jižní Čechy/,  
LEGRÚTI /Morava/, SKALIČANÉ /Slovensko/, Kulturní dům.

19. 3. 2016 COUNTRY BÁL 
Pořádá taneční skupina TENNESSEE a MěKS Klatovy od 20.00 
hodin. K tanci a poslechu hraje skupina NOTABENE. Kulturní dům.

23. 3. 2016 HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE – Jan Kraus a Matěj 
Ruppert v pořadu Václava D. Kosíka. 19.00 hod. Kulturní dům.
 
23. – 24. 3. 2016 VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Velikonoční řemeslné trhy s kulturním programem. 
23. 3. 2016 program od 10.00 - 16.00 hodin, ve kterém vystoupí pěvecké 
sbory: DUHA /MŠ Studentská/; SLUNÍČKO /MŠ Koldinova/; 
KLATOVÁČEK /ZŠ Tolstého/; PRVŇÁČCI, BERUŠKY, KARA-
FIÁT /ZŠ Čapkova/; TANEČNÍ OBOR MODERN BABY /MěKS 
Klatovy/; ZVONEČEK, SNĚŽENKY A MACHŘI /Masarykova ZŠ/; 
KLUBÍČKO /MŠ Máchova/; BERUŠKY /MŠ Podhůrecká/; PYTEL 
BLECH, TANEČNÍ  OBOR /ZUŠ Klatovy/.

24. 3. 2016 VELIKONOČNÍ DISKOTÉKA od 14.00 do 16.00 hodin. 
Hry a soutěže pro rodiny s dětmi. Náměstí Míru.

26. 3. 2016  OBRkřest
kapel: Trautenberk, Brenda 5, Kníry, Cocotte minute. Začátek koncertu 
od 19.00 hodin. Kulturní dům.

Loutkový soubor BROUČEK:
19. 3. 2016  uvede LS Brouček reprízu marionetové pohádky Antonína 
Pruchy „O ZLÉM VODNÍKOVI“ ve 14 a 16 hodin v kulturním domě. 
Hra je vhodná pro děti od 3 let. Vchod do divadélka od marketu Lidl.

VÝSTAVA: 
4. – 28. 3. 2016 VELIKONOČNÍ KRASLICE A DEKORACE 
Výstava ze sbírek Anny Zelenkové. Vernisáž 3. 3. 2016 od 17.00 hodin. 
Výstava otevřena pondělí - pátek od 9.00 do 17.00 hodin.
V rámci výstavy se uskuteční tvořivé středy 9. a 16. března – ukázky 
zdobení kraslic, pletení pomlázky a vytváření velikonočních dekorací 
s dětmi. Tvoření bude probíhat od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 
hodin. Galerie Atrium KD.

PŘIPRAVUJEME: 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY pro mládež – 
DUBEN 2016  Kurz bude probíhat v pátek od 1. 4. do 17. 6. 2016. 
Přihlášky jsou k dispozici pouze na webu: www.mksklatovy.cz. 
Výše kurzovného 1500 Kč/uchazeč. Více informací: 
tomankova@mksklatovy.cz, tel.: 376 370 919.

2. 4. 2016 SPOLEČNÉ TURNÉ – XINDL X, UDG, 
VOXEL - Koncert od 19.30 hodin. Kulturní dům.
 
3. 4. 2016 MICHAL NA HRANÍ
Pořad pro děti Michala Nesvadby od 14.00 hodin. KD.

7. – 29. 4. 2016 DDM Klatovy „NAŠE MĚSTO“
Výtvarné a keramické práce dětí DDM Klatovy. 
Vernisáž výstavy 6. 4. 2016 v 17.00 hodin. Galerie Atrium KD.

7. 4. 2016 ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU 
KOMORNÍ HUDBY KLATOVY 2016
„PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO“. Sál klatovské radnice, od 19.00 
hodin. Pořádá MěKS Klatovy.

16. 4. 2016 ČECHOMOR – KOOPERATIVA TOUR 2016
Koncert od 19.30 hodin v KD Klatovy. Pořádá MěKS Klatovy.

25. 4. 2016 MARTA KUBIŠOVÁ & skupina Karla Štolby.  Poslední 
recitál Marty Kubišové v Klatovech. 19.00 hod. KD.

29. 4. 2016 ARAKAIN & DYMYTRY TOUR 2016.
Speciální host: ABSOLUT DEAFERS. 20.00 hod. KD.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách 

 a na facebooku MěKS.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu 

Akce v Městské knihovně Klatovy
 - březen 2016VÝSTAVY:

Čítárna:
Jana Vyskočilová – Maňásci 
Petra Rendlová – Kraslice
Galerie knihovny: 
Přemysl Večeřa: Kvetoucí Šumava (výstava fotografií)
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE
Čtvrtek 3. března 2016 od 18 hodin
Přemysl Večeřa – Kvetoucí Šumava, setkání s autorem výstavy 
(promítání) Ing. Přemysl Večeřa se zaměřuje zejména na fotografování 
květin a biotopů. Výstava fotografií seznámí veřejnost s bohatstvím 
květeny na Šumavě a v blízkém okolí.

Čtvrtek 10. března 2016 od 18 hodin
Olga Walló – představí svoji knihu Příběhy zvířat
Autorka je známá česká dabingová režisérka, psycholožka, 
překladatelka a spisovatelka, dcera režiséra K. M. Walló

Čtvrtek 24. března 2016 od 18 hodin - Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. 
– představení knihy Knize knih vstříc: Komenský jako filosof 
a teolog Přednáška se pokusí posluchačům přiblížit Komenského vizi 
v kontextu celé jeho filosoficko-teologické koncepce.

Čtvrtek 31. března 2016 od 18 hodin
Rok Františka Machníka – ve spolupráci s Městem Klatovy a Měst-skou 
knihovnou Klatovy, pod záštitou starosty Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra 
zve na přednášku doc. PhDr. Jana Wiendla, Ph.D. z ústavu české 
literatury a komparatistiky FF UK na téma Demokracie a revoluce 
v meziválečných úvahách F. X. Šaldy.

Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na 
sociálních sítích knihovny.           Městská knihovna v Klatovech

Všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na 
území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, mohou 
do 31. 3. 2016 žádat o dotaci z programu „Podpora pravi-
delných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních 
a sportovních organizací v 1. pololetí roku 2016“.
Podrobné zásady a podmínky pro poskytování finančních dotací 
z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti naleznete na 
webu Městského úřadu Klatovy. Osobně si ho můžete 
vyzvednout i v sekretariátu místostarosty Ing. Martina Kříže 
a na odboru školství, kultury a cest. ruchu  MěÚ v Klatovech.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let 
u kulturních a sportovních organizací v 1. pololetí 

roku 2016 z rozpočtu města Klatov.
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Projekt: „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty 

v Mercandinových sadech“

Projekt: „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty 

v Mercandinových sadech“
Předmětem projektu s názvem „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty 
v Mercandinových sadech“ je výstavba a rekonstrukce smíšených ste-
zek pro chodce a cyklisty. Tento záměr je součástí druhé etapy obnovy 
historického parku. Autorem obnovy areálu Mercandinových sadů 
a zpracovatelem projektové dokumentace je architekt Jakub Chvojka. 
Projekt navazuje na I. etapu obnovy vegetace, která zahrnovala ošet-
ření, kácení a výsadby stromů i keřů. Druhá etapa zahrnuje především 
obnovu osvětlení, mobiliáře, drobné architektury a především cestní 
sítě vč. cyklostezek. Návrh cestní sítě je koncipován tak, aby vyhovo-
val pobytu lidí v parku a zároveň aby cesty obsloužily hlavní tran-
zitní směry. Díky této infrastruktuře nabídne komponovaný areál větší 
zázemí svým návštěvníkům a přirozeně dojde k prodloužení jejich 
pobytu v parku. Návrh řešení cestní sítě odděluje trasy pro jednotlivé 
druhy dopravy (auta, chodci, cyklisté) a současně přináší i novou 
podobu zahradního parteru před Kolonádou, který je koncipován jako 
hlavní odpočinkový prostor parku. Před Kolonádu je vložena oválná 
promenáda, která vymezuje centrální prostor a společenské ohnisko 
parku. Oválná promenáda vychází z historického zahradního parteru. 
Uvnitř oválu je navržen velkorysý obytný trávník. Centrální kompozi-
ce je postavena na silném prvku opečovávaného trávníku a prome-
nádě s kvalitním osvětlením a mobiliářem. Zahradní parter je mimo 
ovál doplněn několika herními prvky pro děti v předškolním věku.

Zásadním rozhodnutím města je obnova historického městského 
parku ve smyslu „návratu ke komponované krajině“ a k přírodně 
krajinářskému parku coby historickému stylu, který má vlastní 
pravidla a vlastního ducha. Nechceme a ani nemůžeme vytvořit 
repliku parku, který zde byl za časů Františka Xavera Mercandina. 
Jednak se nedochovala historická dokumentace, ale především je 
třeba, aby prostředí člověka reflektovalo jeho aktuální potřeby, 
životní styl a ducha doby. 

Projekt „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty v Mercandinových 
sadech“, který představuje první etapu modernizace cestní sítě pro 
nemotorové formy dopravy (tj. pro chodce a cyklisty) se bude v roce 
2016 ucházet o dotační podporu v rámci 18. výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu, prioritní osa 1: Konkurence-
schopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1. 2.: Zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy. 

V rámci této akce se plánuje jednak rekonstrukce společné stezky 
pro chodce a cyklisty od mostu u Technických služeb (TS) k přechodu 
na silnici I/27 u Čedíku a navazující úsek od tohoto místa k nově 
vybudovanému přístavišti lodiček u rybníku v parku. Další aktivitou 
v rámci této akce je výstavba nového úseku stezky od mostu kolem 
plochy u TS k zahradnictví, kde se napojí na stávající cyklostezku do 
Lub. Tyto úseky jsou součástí již existujících a vyznačených cyklotras 
č. 38 (Luby - Klatovy) a č. 2081 (městský park - U Čedíku - Plánická 
ulice). V rámci uvedených úseků se bude jednat o stezky (komunika-
ce) s novým asfaltovým povrchem, který umožní bezpečný a pohodl-
ný pohyb všem uživatelům, vč. in-line bruslařů. Součástí stezek 
budou i stojany na kola a další mobiliář (infopanely, lavičky apod.). 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o první etapu obnovy a moder-
nizace cestní sítě, na kterou budou v následujících letech navazovat 
další úseky. Výsledkem všech úprav by měla být moderní, bezpečná 
a zejména funkční síť stezek, která by měla jak chodcům, tak 
cyklistům umožnit pohodlný pohyb v základních přepravních 
směrech procházejících přes městský park. Další informace najdete 
na  . www.klatovy.cz/mukt/sady.asp

-  velikost nebytového prostoru je včetně zázemí 327 , 
z toho vnitřní prostory 109 , terasa 218

- prohlídka pronajímaného prostoru pro všechny zájemce 
bude dne 16. 3. 2016 od 10.00 hodin, kde jim budou předány 

bližší informace a požadavky pronajímatele 

Výběr nejvhodnější nabídky provede rada města 
dne 12. 4. 2016, zahájení provozu červen 2016

Při výběru bude přihlédnuto zejména k:
1. podnikatelskému záměru
2. referencím o dosavadní praxi
3. nabízené výši ročního nájemného 
Uchazeč předloží nabídku, která bude obsahovat podnikatelský 
záměr uchazeče, kopie výpisu z živnostenského rejstříku, 
reference o praxi v oboru, výši nabízeného ročního nájemného 
v termínu do 1. dubna 2016 v řádně zalepené obálce označené 
„Kolonáda–pronájem–neotvírat“ osobně nebo poštou na adresu:

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
Informace:  e-mail: snklatovy@snklatovy.cz
telefon  376 312 184, 736 645 218 , 

2 m
2 2 m  m

www.snklatovy.cz

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

nabízí v Klatovech pronájem 
restaurace KOLONÁDA
v Mercandinových sadech
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Město Klatovy vypsalo dne 18. 2. 2016 další, v pořadí již 
XLVIII. 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. 

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.

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. 

S 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 XLVIII. kola je do 29. 4. 2016. 
Žadatelé  se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce 
května 2016.

V roce 2016 již proběhlo jedno kolo, ve kterém bylo 
zapůjčeno jednomu žadateli 200 000 Kč. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

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

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

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 7. 2. 2016 v 16.12 hod. přijala hlídka strážníků MP 

oznámení o volně pobíhajícím psu v okolí el. rozvodny v Janovické 
ulici. Strážníci na místě kontaktovali dvě osoby, které jim oznámily, 
že jejich pes byl napaden a zraněn psem bojového plemene. 
Označily muže, kterému pes patří. Strážníci muže ztotožnili, ten 
přiznal, že jeho pes běhal bez náhubku a jiného psa napadl. Věc 
byla strážníky předána k dalšímu šetření příslušnému správnímu 
orgánu MěÚ.   

Dne 8. 2. 2016 od 16.20 do 16.30 hod. na služebně MP asi 14x 
vyzváněla linka tísňového volání 156 ze dvou stále se opakujících 
telefonních čísel pevné linky. Operační důstojník MP zjistil, že se 
jedná o telefonní automaty na nám. Míru. Pomocí kamery MKDS 
spatřil chlapce ve věku asi 12 let, který neustále střídavě vytáčí ně-
jaké číslo v těchto automatech. Hlídka MP chlapce (2006) zto-
tožnila a zakázala mu pokračovat v této činnosti. Nedaleko chlapce 
seděl na zastávce jeho otec a četl si noviny. Strážníci věc vyřešili 
domluvou a oba upozornili na možné následky jejich jednání.  

Dne 10. 2. 2016 v 07.38 hod. na základě žádosti PČR byla 
vyslána hlídka strážníků MP Klatovy do jednoho z domů v ulici Pod 
Hůrkou. Zde v jednom z bytů byla zraněná starší paní, která se 
nemohla postavit. Na místě již byli hasiči HZS a pracovníci RZS. 
Hasiči byt otevřeli, RZS poskytla paní první pomoc a převezla ji do 
nemocnice k dalšímu ošetření. Strážníci vyrozuměli syna zraněné 
paní a po jeho příjezdu mu byt předali.  

Dne 11. 2. 2016 při kontrolní činnosti v okolí OD Albert zjistila 
hlídka strážníků MP stádo ovcí (asi 10 ks), které se pohybovaly 
v okolí ulice 5. května. Strážníci zabránili stádu v pohybu směrem 
k frekventované silnici a informovali majitele ovcí. S pomocí jeho 
zaměstnanců byly ovce zahnány do ohrady. Protože se jednalo 
o opakovaný přestupek, byla věc předána k dalšímu řešení 
příslušnému správnímu orgánu MěÚ.

Dne 11. 2. 2016 v 10.25 hod. byla požádána hlídka strážníků 
o asistenci při otevření jednoho z bytů v ulici Podhůrecká. Na místě 
strážníky očekávala oznamovatelka. Jednalo se o byt jejího otce, 
kterého sousedé několik dní neviděli, a ona měla obavy o jeho 
život. S ní na místě byla i lékařka jako nezúčastněná osoba. Paní byt 
odemkla, ty byly ale zavřené na řetízek. Po několika úderech 
strážníka na dveře se za nimi objevil otec oznamovatelky. Muž 
otevřel a byl později vzhledem k jeho psychickému a zdravotnímu 
stavu převezen RZS do nemocnice.

Ve dnech 13. 2. a 14. 2. 2016 v době 5.10 až 5.30 hod. prováděly 
hlídky strážníků MP kontrolní činnost zaměřenou na dodržování 
vyhlášky č.1/2013. V obou dnech strážníci zjistili neukončený 
provoz v baru v ulici Pražská. Strážníci ztotožnili šest osob, které 
v této době opouštěly provozovnu a k věci mohou podat vysvětlení. 
V provozovně se stále zdržovali hosté. Věc byla předána k dalšímu 
šetření příslušnému správnímu orgánu MěÚ.

Dne 14. 2. 2016 byla při kontrolní činnosti hlídky MP v okolí 
OD Tesco zjištěna skupina osob popíjející alkoholické nápoje. Po 
ztotožnění zadržených osob zjistila hlídka v jejich otevřených 
taškách rozpité plastové láhve od vína. Zadržení přiznali, že 
požívali alkoholické nápoje, ač věděli že je to OZV města zakázané. 

Hlídka je upozornila, že přestupek bude předán 
k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu 
MěÚ Klatovy. 

Dne 17. 2. 2016 v 18.07 hod. přijala stálá služba MP oznámení 
o muži, který stojí na nám. Míru před č.p. 66 u vozidla s cizí SPZ 
a dohaduje se s řidičkou. Jednalo se o muže a ženu s SRN. Muž byl 
silně podnapilý a zasahoval ženě do řízení. Ta jej z vozidla vyhodila 
a omítla odvést domů. Hlídka strážníků za použití donucovacích 
prostředků (pro agresivitu) předvedla muže na služebnu MP. 
Později jej strážníci byli nuceni pro jeho podnapilost převézt do 
nemocnice na vyšetření. Protože ošetřující lékař nedovolil jeho 
převoz do PAZS v Plzni, byl hospitalizován pro vysoký stupeň 
podnapilosti v nemocnici. 

Dne 18. 2. 2016 v 02.20 hod. přijala stálá služba MP oznámení 
o muži, který leží u pomníku na Rybníčkách. Hlídka strážníků zde 
nalezla oznamovatele a na zemi ženu se zakrváceným obličejem, 
proto byla na místo přivolána RZS. Strážníci přivolali k události 
hlídku PČR, neboť žena tvrdila, že ji přepadly čtyři osoby a vše ji 
sebraly. Stále ale u sebe měla tašku i s peněženkou. Policie ČR si 
událost převzala k dalšímu šetření.

Dne 18. 2. 2016 v 11.29 hod. přijala stálá služba MP oznámení 
o muži, který stojí v pyžamu a s taškou před vchodem do ZŠ 
Tolstého a je evidentně zmatený. Hlídce strážníků se na místě 
podařilo ve spolupráci stálé služby a nemocnice muže ztotožnit. 
Jednalo se o muže ze Sušice, který utekl z neurologického oddělení 
klatovské nemocnice. Strážníci muže odvezli zpět do nemocnice 
a předali ošetřujícímu personálu.

Dne 24. 2. 2016 zjistila hlídka strážníků MP v průběhu kontrolní 
činnosti u OD Albert zaparkované vozidlo na dvou parkovacích 
místech vyhrazených pro osoby tělesně postižené. K vozidlu se po 
chvíli dostavil řidič, který svůj přestupek vysvětlil tak, že si byl 
v obchodě koupit dvě palety piva, které neměl kde naložit, protože 
rampa k nakládání je příliš vysoká. Strážníci přestupek 
zadokumentovali a ten byl předán k dalšímu řešení příslušnému 
správnímu orgánu MěÚ.

Ing. František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech
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ZDARMA

Vážení Klatované,

jedním z významných 
faktorů, který přispívá 
k hodnocení Plzeňského 
kraje jako místa příznivého 
pro život jeho obyvatel, je 
nízká míra nezaměstnanosti. 
Regionální zaměstnavatelé 
(stejně tak i pan hejtman 
Václav Šlajs) často zmiňují, 
že se jim nedostává pra-
covních sil. Markantní je to 
zejména v technických obo-
rech. Obdobná postesknutí 

slýchám i od zaměstna-
vatelů klatovských, když je 
při každé vhodné příle-
žitosti pravidelně žádám 
o podporu zaměstnanosti 
místních obyvatel.

Po odeznění nedávné 
krize se firmám začalo lépe 
dařit, objem zakázek se 
zvýšil. Pracovní síla jim 
však začala chybět. Aby 
dostáli svým závazkům, 
stále častěji aktivně hledají 
zaměstnance i v cizině. Ne-
mám z toho úplnou radost. 
Raději bych pochopitelně 
viděl, aby nejdříve byli 
zaměstnáni všichni místní. 
Požádal jsem proto jak Úřad 
práce, tak Policii ČR 
o jejich poznatky a zjištění. 

Zajímavé srovnání vý-
voje míry nezaměstnanosti 
v procentech ukazuje níže 
uvedená tabulka (vždy 
k 31. 12. daného roku).

K 31. březnu tohoto roku 
(na sklonku zimy bylo 
množství uchazečů o práci 
vždy nejvyšší) poklesla ne-
zaměstnanost v Klatovech 

Informace o zaměstnanostiInformace o zaměstnanosti
na 2,99 %, což je 452 lidí. 
Ve stejném období pobý-
valo a pracovalo na území 
města 225 cizinců. Velká 
většina je občany zemí 
Evropské unie (Maďarsko

62, Rumunsko 58, Slo-
vensko – 29, Bulharsko – 

16, Polsko – 2, Litva – 2). 
Zbývající pak pochází 
z Ukrajiny – 27, Moldávie

17, Vietnamu – 11 a Mon-
golska – 1.     

Považuji znalost těchto 
statistik za důležitou. Dává 
šanci na vytvoření pevného 
vztahu mezi zaměstnavateli 
a místními kmenovými 
pracovníky. Ti, kterých si 
majitelé firem považují 
v čase prosperity, bývají 
oporou i ve chvíli, kde se 
hospodářství tolik nedaří. 
Zároveň by měla být vo-
dítkem i pro žáky a studenty 
při rozhodování, do kterých 
oborů nasměrovat své 
budoucí profesní zaměření.

 – 
–  – 

– 

 – 
– 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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4) Výstava a přednášky v PASKu (Pavilonu skla), kde  
návštěvníky v průběhu soboty a neděle (23. a 24. 4.) 
kurátorka této výjimečné expozice PhDr. Jitka Lněničková 
přesvědčí, že šumavské barokní sklo skutečně dobylo svět. 

Stručně jsem Vám popsal (možná příliš stručně) program, 
na který se můžete těšit. O předposledním dubnovém víkendu 
se v Klatovech sejdou lidé, kterým baroko není prázdným 
pojmem. Lidé, kteří Vás, věřím, zaujmou. Postupně Vám je 
představíme na  na „facebook(u)“ 
klatovských katakomb.

Vzhledem k tomu, že letošní Barokní jezuitské Klatovy jsou 
již desáté, pomyslně uzavírají první „dekádu“ činnosti 
klatovských katakomb pod vedením stejnojmenného spolku 
(dříve sdružení). Zároveň jsou i jakýmsi nakročením do 
budoucnosti. 

Rádi bychom využili této příležitosti i k rozloučení se 
s biskupem Františkem Radkovským, k poděkování za 10letý 
patronát nad Barokními jezuitskými Klatovy. Pan biskup záhy 
předá diecézi svému nástupci, nicméně věříme, že se s ním 
budeme potkávat i nadále, byť jinak než doposud.

Dovolte mi proto, abych Vás ještě jednou srdečně pozval 
na Barokní jezuitské Klatovy 2016. 

Přeji Vám vše dobré, hezký den. 

www.katakomby.cz

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás už 
podesáté pozval na Barokní 
jezuitské Klatovy. Uskuteční 
se ve dnech 22. až 24. dubna 
v jezuitském „komplexu“ (tj. 
dnes ve společenském sále 
Městské knihovny, jezuit-
ském kostele a katakombách) 
v Klatovech.

Co nás čeká? 

1) Tradičně historická konference. Ta začne v pátek 22. 4. 
v 16.00 přednáškou Miroslava Herolda o vztazích mezi 
jezuity a dominikány v barokních Klatovech. Historická 
konference bude pokračovat v sobotu (od 9.00), kdy se bude 
věnovat baroknímu kazatelství. Svá vystoupení přednesou 
např. prof. Jiří Mikulec, dr. Martin Svatoš, doc. Marie 
Janeková či dr. Petra Oulíková. Podrobný program je 
přílohou tohoto textu. Všechna vystoupení pečlivě vybrala 
patronka historické konference doc. Ivana Čornejová, ta je 
na závěr i zhodnotí.

2) Krásná barokní hudba. Ta doprovodí dvě mše:
requiem, jež bude v sobotu 23. 4. od 17.00 v jezuitském 
kostele celebrovat jezuitský provinciál Josef Stuchlý, 
mši svatou, kterou v neděli 24. 4. od 10.00 bude celebrovat 
biskup František Radkovský.
Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta 
Aschenbrennera připravilo dvě zajímavé skladby – requiem 
od klatovského regenschoriho Václava Flašky a mši od Jana 
Dismase Zelenky. Těžko říci, na co se (z hudebního 
hlediska) těšit více.

3) Disputace či rozprava: pod titulem „Potkali se jezuita 
a dominikán…“ přímo v klatovských katakombách v neděli 
24. 4. od 17.00 budou diskutovat jezuita Miroslav Herold 
a dominikán Benedikt Tomáš Mohelník. Jejich rozpravu 
bude moderovat další dominikán Jindřich Poláček.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJDUBEN 2016STRANA 2

X. Barokní jezuitské Klatovy 2016
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Osm okruhů k diskusi od 
vztahu občana a úřadu přes 
sociální problematiku a ži-
votní prostředí až po dopravu 
a bezpečnost bude připraveno 
na fóru Zdravého města ve 
středu 27. dubna v sále Střední 
školy zemědělské a potravi-
nářské v Klatovech. Každý 
okruh bude mít svého garanta, 
který bude k dané proble-
matice připraven se zájemci 
aktivně komunikovat. Vaše 
názory a pohledy jsou pro nás 
důležité, neboť nám pomůžou 
formovat budoucí aktivity 
města tak, aby co možná 

nejefektivněji naplňovaly potřeby obyvatel Klatov.
Město Klatovy je od roku 2011 členem Národní sítě 

zdravých měst a realizuje projekt Zdravé město a místní agendu 
21, což je progresivní metoda řízení kvality veřejné správy. 
Jejím smyslem je uplatnění principů udržitelného rozvoje na 
místní a regionální úrovni. Cílem je zlepšovat za spolupráce 
veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru kvalitu 
života ve městě a služby, které úřad poskytuje občanům. 
K tomu potřebujeme i Vaši pomoc. Důležitá je diskuse 
o problémech a možnostech jejich řešení. Bez vzájemné 
komunikace to prostě nejde. Naposledy se Fórum Zdravého 

města konalo v prostorách bývalého dominikánského kláštera 
v listopadu 2012. Pokud budete mít chuť a čas, přijďte 
diskutovat, začínáme v 16 hodin.

Opět po roce město Klatovy ve spolupráci s Ústavem pro 
studium totalitních režimů připravilo výstavu v chodbě bývalé 
klatovské jezuitské koleje. V loňském roce šlo o výstavu s ná-
zvem „Králové Šumavy“. Ta mapovala osudy kurýrů, kteří 
přecházeli hranice ve službách západních zpravodajských slu-
žeb. Letos jde o výstavní projekt, který přibližuje postoje a po-
stavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských 
událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistic-
kým Německem. Jeho autory jsou historici z Ústavu pro 
studium totalitních režimů Mgr. Dita Jelínková PhD. 
a Mgr. Zdeněk Hazdra PhD. Vernisáž se uskutečnila v pondělí 
11. dubna a nyní je výstava volně přístupná ve všední dny všem 
zájemcům až do konce května. 

Město Klatovy připravuje připomenutí 71. výročí osvobo-
zení našeho města americkou armádou. Ve středu 4. května od 
17 hodin navážeme v městské knihovně na loňskou konferenci 
přednáškami Mgr. Karla Fouda o osvobození našeho regionu 
a Mgr. Jana Vladaře o leteckých bitvách nad Klatovskem v roce 
1944. Zároveň představíme nový sborník věnovaný událostem 
na sklonku války a během osvobození v našem regionu. 
Podílelo se na něm několik autorů, profesionálních historiků 
z Plzeňského a Jihočeského kraje. Sborník vyjde jako 8. svazek 
městské edice „Klatovy v prostoru a čase“. 

Ve čtvrtek 5. května pak navážeme sérií tradičních pietních 
aktů. Ve 12 hodin přijede na náměstí Míru kolona historických 
vojenských vozidel a ve 13 hodin budou následovat slavnostní 
projevy před budovou radnice. Odpoledne na náměstí zahraje 
kapela Úhlavanka a v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy 
dobových vojenských předmětů v atriu kulturního domu, 
kterou připravil klatovský Klub třetí armády. Od 19 hodin bude 
koncert pianisty Davida Kalhouse „Americké jaro“ v sále 
radnice.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Fórum Zdravého města dá prostor k diskusi

Do Klatov počátkem dubna přijela ministryně pro místní rozvoj 
Ing. Karla Šlechtová. Navštívila mimo jiné klatovské katakomby 
a Pavilon skla. Vystavované sklo značky Lötz ji velmi zaujalo, což 
napsala i do pamětní knihy PASKu.

Výstava mapuje osudy české šlechty ve válečných letech

Květnové oslavy osvobození připomene dvoudenní program
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Stanoviště: Termín přistavení:

11. 4. 2016 – 17. 4. 2016

18. 4. 2016 – 24. 4. 2016 

Luby (u jezu), Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), Sobětice, 
Štěpánovice, Točník, 
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Otín, Vícenice, 
Dehtín, Čínov, Chaloupky, 
Zahrádky K Letišti a Plánic. předm.

Tajanov, 
Zahrádky za Lázněmi,
Vitkovice, Křištín, Střeziměř,
Drslavice, Věckovice, Tupadly, 
Dobrá Voda, Beňovy, Pihovice, 
Lažánky, Kosmáčov.

Kal, Kydliny, Habartice,

Informace k rozmístění velkoobjemových kontejnerů 

a kontejnerů na bioodpad

Informace k rozmístění velkoobjemových kontejnerů 

a kontejnerů na bioodpadVelkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných 
odpadů vznikajících občanů města a integrovaných obcí při jarním 
úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké 
rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad 
(nábytek, koberce,…). Žádáme občany, aby do velkoobjemových 
kontejnerů neodkládali:
- nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (lednice, 

mrazáky, televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, 
akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými látkami),

- směsný komunální odpad,
- popel,
- biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu budou nově na stejných stanovištích 
rozmístěny nálepkou označené kontejnery hnědé barvy o objemu 
1100 l. Tyto pravidelně vyvážené kontejnery budou občanům 
k dispozici v období od 1.  4. 2016 – 31. 10. 2016.

Město Klatovy
zastoupené

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

součástí pronajímaného prostoru jsou výčep, kuchyně, 
sál, zázemí restaurace, ubytovací jednotka 1+1

roční nájemné 40 tis. Kč 

podmínkou pronájmu je zajištění minimálního provozu:
- provoz výčepu ve čtvrtek a pátek
- zajištění akcí dle požadavků místních spolků 

žádost bude obsahovat:
- podnikatelský záměr
- kopii živnostenského listu

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
email 
Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na 
telefonu 376 312 184, 736 645 218, paní Maxová,
dále informace na 

prostor bude uvolněn od 1. května 2016

Podmínkou je provozování obou WC 
Pod Černou věží: celoročně

v Hostašových sadech: květen - říjen

snklatovy@snklatovy.cz

www.snklatovy.cz

nabízí pronájem 
kulturního domu v Točníku 

nabízí v Klatovech pronájem 
veřejných WC 

Pod Černou věží a v Hostašových sadech

Vážení klienti a návštěvníci klatovské radnice,

v důsledku oprav a výměny dlažby ve vstupním vestibulu 
radnice (nám. Míru 62, Klatovy) dojde v průběhu 
následujících cca 3 měsíců k určitému diskomfortu při 
vstupu do budovy. Veškeré stavební práce, které budou 
v přízemí budovy probíhat, je zhotovitel povinen realizovat 
tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení, zejména je nutné 
zachovat přístup na služebnu městské policie a do podatelny.
V průběhu realizace dojde k omezení a  k uzavření vstupu do 
hlavní budovy, proto bude nutné využít vchod (event. výtah) 
z vedlejší budovy č.p. 63/I, tedy z průjezdu.

Stávající recepce v přízemí radnice bude před započetím 
stavby demontována, což znamená, že hlavní činnosti tohoto 
pracoviště budou vykonávány těmito úseky:

vydávání parkovacích karet (krátkodobé parkování při 
návštěvě úřadu) – městská policie
informace o úřadu – podatelna
ověřování podpisů a listin – pí Bořilová a pí Šindelářová, 
budova 63/I. (vchod z průjezdu), č. dv. 62.

Svatební obřady budou i nadále probíhat v obřadní síni 
v 1. patře radnice s tím, že v jednotlivých případech, pokud 
to bude vyžadovat probíhající stavební činnost, bude nutné 
za asistence matrikářky využít vstup z vedlejší budovy.   
Informace o vstupu budou umístěny před vchodem do 
radnice.

Omlouváme se všem našim klientům za dočasné komplikace 
a uděláme vše proto, aby vyřízení veškerých záležitostí na 
radnici bylo stavebními úpravami dotčeno co nejméně.

tajemník MěÚ
Ing. Milan Jarošík

Stavební úpravy 
vstupního vestibulu 
klatovské radnice
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou 

veřejnost na tyto akce:
16. 4. 2016 ČECHOMOR – KOOPERATIVA TOUR 2016
Koncert od 19.30 hodin v kulturním domě. Pořádá MěKS Klatovy.

22. 4. 2016 KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 
2016  - I. PRODLOUŽENÁ LEKCE od 19.00 hodin pod vedením 
„TANEČNÍ ŠKOLY KREJČÍK“. Kulturní dům.

23. 4. 2016 JARNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA
Pořádá Klub filatelistů 03-6 Klatovy od 8.00 do 11.30 hodin v malém 
sále kulturního domu. Vchod od marketu Lidl. 

25. 4. 2016 MARTA KUBIŠOVÁ & skupina Karla Štolby – poslední 
recitál Marty Kubišové v Klatovech. 19.00 hod. Kulturní dům.

29. 4. 2016 ARAKAIN & DYMYTRY TOUR 2016. 
Speciální host: ABSOLUT DEAFERS. 20.00 hod. Kulturní dům.

5. 5. 2016 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 
KLATOVY 2016 – AMERICKÉ JARO David Kalhous – klavír, sál 
klatovské radnice, od 19.00 hodin. Pořádá MěKS a HIFIKLUB Klatovy.

6. – 31. 5. 2016 „…a zpívali si ŠKODA LÁSKY…“ aneb 71. výročí 
osvobození západních Čech americkou armádou
Výstava ve spolupráci s 3. klubem americké armády Klatovy. 

Vernisáž 5. 5. 2016 od 17.00 hodin. Galerie Atrium KD.

14. 5. 2016 KUFR
Jarní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ 
Klatovy od 19.00 hodin v kulturním domě. Pořádá 
ZUŠ Klatovy a MěKS Klatovy.

Loutkový soubor BROUČEK:  LS Brouček připravuje novou 
maňáskovou pohádku od Antonína Pruchy „HRNEČKU DOST!“. 
Pohádku soubor uvede v měsíci květnu a červnu 2016.

VÝSTAVA: 

7. – 29. 4. 2016 MOJE MĚSTO
Výtvarné a keramické práce dětí DDM Klatovy. Výstava otevřena 
pondělí – pátek od 9.00 do 17.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Galerie 
Atrium KD.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách 
 a na facebooku MěKS.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu 
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Rada města Klatov schválila na svém jednání dne 15. 3. 2016 další část 
jmenovitých oprav povrchu komunikací v Klatovech a integrovaných 
obcích.

V Klatovech například dojde v druhé polovině roku k celoplošné 
opravě povrchu vozovky ve vnitrobloku za bývalou prodejnou 
„U Krňoula“. V celém vnitrobloku bude provedena rekonstrukce teplovodu 
a RWE zde vymění též plynovod. Povrchy budou následovat po sítích. 

Velké úpravy týkající se zejména větší možnosti stání vozidel při 
zachování obousměrné průjezdnosti budou provedeny ve Wolkerově ulici. 
Tato ulice bude celoplošně zrekonstruována a počítá se v ní, a dále 
v částech ulic Koldinova a Vaňkova se zklidněním motorové dopravy 
prostřednictvím tzv. „Zóny 30“. Na počátku zón budou vybudovány tzv. 
„přejezdové prahy“. Uvnitř zóny nebude přednost vozidel v křižovatkách 
upravena dopravním značením, ale bude zde platit přednost v jízdě 

vozidlům přijíždějícím zprava. Snížení rychlosti do 30 km/hod. přispěje 
mimo jiné ke zkvalitnění pohybu pěších i cyklistů v této lokalitě, kde se 
nachází několik obytných a rodinných domů, mateřská škola, školní jídelna 
a ordinace praktických lékařů. Před úpravami povrchů budou 
zrekonstruovány vodovod a plynovod a nově zde bude položen teplovod.

Úprava povrchu vozovky bude provedena také v Procházkově ulici, 
a to v rozbitém úseku od Palackého k parkovišti u fotbalového hřiště. 
V předstihu zde dojde k rekonstrukci vodovodu. V Procházkově ulici 
budou opraveny též dva úseky chodníků. Chodníky budou opraveny též 
v Korálkově ulici, a to v úseku mezi Kličkovou a Procházkovou vpravo 
a v Čejkově ulici vlevo vedoucí k hlavnímu vchodu do krematoria. 

V integrovaných obcích bude provedena celoplošná oprava povrchu 
komunikace propojující obce Kydliny a Obytce a dále místní komunikace 
vedoucí od silnice 3. třídy až k dílnám v obci Vícenice.

Výše uvedené opravy komunikací i inženýrských sítí 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 13,5 mil. Kč. Při výběrovém řízení, které proběhlo v rámci 
prvních schválených akcí, mezi nimiž jsou např. opravy komunikací 
v Křižíkově, Dvořákově či Akátové 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, které jsou připraveny 
v tzv. „zásobníku akcí“. 

Připomínáme, že Zastupitelstvo města Klatovy schválilo na opravy 
komunikací náklady ve výši 20 mil. Kč, tedy stejné jako v předchozím 
roce.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Opravy komunikací v roce 2016, druhá část

Vnitroblok Tyršovy uliceVnitroblok Tyršovy ulice foto: archiv HO

Rekonstrukce vodovodu v ulici Štorchova - jedná se o provedení 
rekonstrukce vodovodního potrubí vedoucího ve „slepé komunikaci“ 
Štorchovy ulice. Termín provedení: 21. 3. – 1. 4. 2016.
V měsíci dubnu bude provedena celoplošná oprava povrchu vozovky v této 
komunikaci a konečná celoplošná oprava povrchu chodníku vedoucího 
vpravo od Měchurovy ulice.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Křižíkova. Jedná se o provedení 
rekonstrukce vodovodu, plynovodu, výměnu veřejného osvětlení 
a rekonstrukce povrchu komunikace formou tzv. „Obytné zóny“. 
Termíny provedení: 
Rekonstrukce vodovodu: 4. 4. – 30. 4. 2016,
rekonstrukce plynovodu: 2. 5. – 20. 5. 2016,
rekonstrukce komunikace a VO: 16. 5. – 24. 6. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava chodníku ve Voříškově ulici – jedná se o celoplošnou opravu 
povrchu dvou částí chodníku v této ulici ve směru od Nádražní ulice vlevo.
Termín provedení: v období od 4. 4. do 31. 5. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky obou částí chodníku. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava vozovky a chodníku před hlavní poštou – jedná se o celoplošnou 
oprava povrchu vozovky na nábřeží Kpt. Nálepky v místě křižovatky před 
hlavní poštou a opravu povrchu chodníku vedoucího mezi poštou 
a Kollárovou ulicí vlevo.
Termín provedení: v období od 4. 4. do 31. 5. 2016.

Práce na vozovce se provedou za částečného omezení vjezdu na 
parkoviště, přístup do budovy hlavní pošty bude zabezpečen.
Práce na chodníku se provedou za jeho úplné uzavírky.

Oprava chodníku v Nuderově ulici – jedná se o celoplošnou opravu 
povrchu dvou rozbitých částí chodníků v této ulici.
Termín provedení: v období od 4. 4. do 31. 5. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky obou částí chodníku. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava chodníku u kulturního domu – jedná se o celoplošnou opravu 
povrchu chodníku u KD vedoucího podél bufetu a bočního vchodu. 
Termín provedení: v období od 4. 4. do 31. 5. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčeného chodníku. Přístup pro 
pěší do KD bude zabezpečen.

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

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí 
a výtluků na komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Opravy komunikací v měsíci dubnu 2016
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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Město Klatovy vypsalo dne 18. 2. 2016 další, v pořadí již 
XLVIII. 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. 

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.

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. 

S 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 XLVIII. kola je do 29. 4. 2016. 
Žadatelé  se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce 
května 2016.

V roce 2016 již proběhlo jedno kolo, ve kterém bylo 
zapůjčeno jednomu žadateli 200 000 Kč. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

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

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

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 2. 3. 2016 přijala stálá služba MP žádost PČR o vyřešení 

drobné krádeže v OD Kaufland. Na místě byl zadržen zaměstnanec 
OD, který v noci odcizil zboží v hodnotě 399,- Kč. Zboží pachatel 
dodatečně zaplatil a přestupek vyřešili strážníci blokovou pokutou 
ve výši 1000,- Kč.

Dne 5. 3. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o muži, který 
leží v ulici Nerudova, a vedle něj láhev rumu. Hlídka strážníků MP 
zde nalezla silně opilého muže ukrajinské národnosti, který se po 
probuzení a napomenutí začal chovat ke strážníkům agresivně. 
Protože v důsledku podnapilosti nebyl schopen chůze, byl po 
kontrole totožnosti a lékařském vyšetření převezen do PAZS v Plzni 
(3,75 promile alkoholu). 

Dne 11. 3. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení o muži, 
který nakládal do pytle sazenice tújí pod železničním mostem 
v ulici 5. května. Strážníci na místě zadrželi muže z Klatov, který 
odcizil 3 ks tújí ze soukromého pozemku. Na místo byla přivolána 
hlídka PČR, ale protože se nejednalo o zájmovou osobu PČR, 
vyřešili přestupek strážníci městské policie blokovou pokutou na 
místě nezaplacenou ve výši 5000,- Kč. Zadržený po vyřešení 
přestupku dal sazenice do původního stavu. 

Dne 14. 3. 2016 prováděla hlídka strážníků MP kontrolní 
činnost u OD Kaufland. Zde zjistila nastartované zaparkované 
vozidlo v úseku označeném vodorovnou dopravní značkou zákaz 
zastavení. Strážníci vyzvali řidiče vozidla k prokázání totožnosti. 
Protože odmítl, byla na místo přivolána hlídka PČR, která řidiče 
ztotožnila. Ten odmítl řešit se strážníky přestupek a odmítl se 
vyjádřit k oznámení o dopravním přestupku. Strážníci věc předali 
k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu MěÚ.

Dne 15. 3. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o pálení 
domovního odpadu na Čertovce. Hlídka strážníků na místě zjistila jí 
známého muže, který pálil před bytovkou plasty, koberce a další 
domovní odpad. Strážníci na místě pořídili videozáznam události. 
Muži bylo sděleno, že věc bude předána k dalšímu řešení 
příslušnému správnímu orgánu MěÚ 

Dne 16. 3. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o dvojici žen 
romské národnosti, které v ulici Zlatnická nabízejí nějaké parfémy. 
Oznamovatelka předala strážníkům MP popis žen a později se i za 
pomoci kamerového systému podařilo jednu z dvojice žen nalézt 
v ulici Vídeňská. Po kontrole totožnosti byla žena poučena 
o porušování vyhlášky města a přestupek strážníci vyřešili 
blokovou pokutou na místě nezaplacenou ve výši 1000,- Kč.   

Dne 20. 3. 2016 přijala stálá služba MP oznámení obyvatelky 
jednoho z domů v Zahradní ulici, kde její přítel v opilosti zničil 
zařízení bytu a ona chce, aby se za přítomnosti hlídky odstěhoval. 
Hlídka strážníků MP na místě zastihla pouze oznamovatelku, muž 
před příjezdem strážníků odešel z bytu. Ti jej později nalezli na 
blízké čerpací stanici. Strážníci muži po poučení doporučili si věci 
z bytu vyzvednout, kde mu je již oznamovatelka připravila. Nikdo 
z nich nechtěl podávat oznámení, oba byli zjevně pod vlivem 
alkoholu. 

Dne 23. 3. 2016 při kontrolní činnosti v ulici Kollárova zjistila 

hlídka strážníků MP tři muže popíjející alkoholické 
nápoje za obchodem se smíšeným zbožím. Byli 
strážníky poučeni o porušování vyhlášky města, věc 
byla vyřešena domluvou. Muži místo okamžitě 
opustili, protože ale stáli u otevřeného vozidla, nabyli strážníci 
podezření, že budou chtít s vozidlem odjet. Za chvíli skutečně 
vozidlo vyjelo řízené jedním z mužů. Strážníci vozidlo zastavili 
a na místo byla přivolána hlídka PČR pro podezření řízení vozidla 
pod vlivem alkoholu. Orientační dechová zkouška byla pozitivní 
a věc si převzala hlídka PČR k dalšímu šetření.

Dne 23. 3. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o podnapilém 
muži v obchodě v ulici Suvorovova. Hlídka strážníků MP zde 
nalezla jí známého podnapilého muže, který nechtěl obchod opustit. 
Muž byl silně podnapilý (2,3 promile), agresivní a strážníci jej toho 
dne již dvakrát řešili vykázáním z objektu. Protože muž odmítl 
s hlídkou spolupracovat, vzbuzoval veřejné pohoršení, slovně 
a fyzicky strážníky napadal, byl za použití donucovacích prostředků 
převezen do nemocnice k lékařské prohlídce a poté do PAZS 
v Plzni.

Dne 26. 3. 2016 přijala stálá služba MP oznámení z OD Albert 
o drobné krádeži, kde jeden z pachatelů byl ostrahou zadržen 
a druhý utekl. Při příjezdu strážníků k OD byl strážníkům jako 
pachatel krádeže označen muž, který se v té době pohyboval po 
ulici 5. května. Strážníci začali muže pronásledovat a zadrželi jej za 
autosalonem Ford. Oba muži odcizili zboží (alkohol) v hodnotě 
808,- Kč. Protože zde již bylo podezření ze spáchání trestného činu, 
byla na místo přivolána hlídka PČR, která si oba zadržené převzala 
k dalšímu šetření.

.
Ing. František Kacerovský

velitel Městské policie v Klatovech

Akce v Městské knihovně Klatovy
 - duben 2016VÝSTAVY:

Čítárna:
Olga Chobotová – bižuterie FIMO 
Galerie knihovny: 
Přemysl Večeřa: Kvetoucí Šumava (výstava fotografií)
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE
Čtvrtek 14. dubna 2016 od 18 hodin
Naše zdraví a voda
Přednáší Ing. V. Špičák a MUDr. A. Kubátová

Sobota 23. dubna 2016
10. ročník konference Barokní jezuitské Klatovy
Podrobnější informace budou uvedeny na plakátech a pozvánkách.

Čtvrtek 28. dubna 2016 od 18 hodin, společenský sál
Břetislav Ditrych Hořce voní arnika (Jiná Šumava)
Prezentace knihy. Součástí programu bude promítání snímků z Muzea 
Fotoateliér Seidel.

Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na 
sociálních sítích knihovny.           Městská knihovna v Klatovech
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ZDARMA

Vážení Klatované,

na podzim roku 2014 
proběhlo v prostorách 
Finančního úřadu v Kla-
tovech tematické cvičení 
Policie ČR se zaměřením na 
záchranu osob, které 
ohrožuje „šílený střelec“. Do 
cvičení byly zapojeny nejen 
speciální policejní složky, 
ale také policisté z obvod-
ního oddělení, zdravotní 
záchranná služba, hasiči 

a městští strážníci. Přestože 
šlo o pouhou simulaci, 
působila nejen na laiky 
velmi emotivně. I pro spolu-
zasahující složky, které se 
s podobnými situacemi 
prakticky nesetkávají, to 
byla naprosto nová zku-
šenost. A to velmi cenná. 
Pod uvědoměním si událostí, 
k nimž došlo v posledních 
měsících jak u nás, tak 
především v evropských 
městech, je jasné, že do-
konalá souhra a koordinace 
jednotlivých zasahujících 
složek může při obdobném 
činu výrazně zamezit počtu 
obětí či zraněných. Provádět 
výcvik v budovách, jež 
slouží každodennímu pro-
vozu, jedno zda úřadu nebo 
školy, jde jen stěží a vždy 
znamenají výrazný zásah 
i pro vás, kteří si potřebujete 
vyřídit neodkladné zále-
žitosti. Poskytli jsme proto 
krajskému vedení Policie ČR 
dva v danou chvíli 
nevyužívané objekty pro 
služební výcvik policistů 
a strážníků. Probíhat bude 

Policie bude cvičit…Policie bude cvičit…
v bývalé armádní ubytovně 
v ulici Na Bělidle a v objektu 
„sodovkárny“ ve Vančurově 
ul.  Termíny výcviku budou 
teprve upřesněny, ale vždy 
se bude jednat o pondělí 
a čtvrtek v době od deseti do 
čtrnácti hodin. 

Dovoluji si vás, vážení 
Klatované, upozornit na tuto 
skutečnost dopředu, abyste 
nebyli zaskočeni či vy-
strašeni policisty, kteří se 
budou zcela logicky na 
daných místech pohybovat 
v zásahové výzbroji a vý-
stroji včetně služebních psů. 
Žádám vás o pochopení 
a respektování prostoru 
cvičení. Byť pevně doufám, 
že ostrého zásahu nebude 
nikdy potřeba, vyjít vstříc 
potřebám služebního vý-
cviku policistů považuji za 
samozřejmé.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  24. 5. 2016

Úterý    7. 6. 2016

Vybráno z obsahu:

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  28. 6. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Osvobození, oslavy 
konce války

strana 2

Osvobození města 
v širších souvislostech 

osvětluje nová publikace 
strana 3

Pozvánky na akce
Městského kulturního 

střediska a Městské 
knihovny

strana 4 a 5

Komunikace v měsíci 
květnu 2016 
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Z protokolu událostí 
Městské policie Klatovy
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2x foto: archiv MěÚ 



války, předčasně dospěli v muže válečnými zkušenostmi. 
Osudem jim nebyla dopřána jiná volba. 

Jejich rozesmátým tvářím, v nichž byla patrna naděje na 
konec války, jim a milionům dalších, konkrétních lidí, 
vděčíme za svůj současný život a svět.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení Klatované,

v uplynulých dnech jsme si 
připomněli 71. výročí konce 
2. světové války. Právem 
jsme vzpomněli všech vojsk, 
která se podílela na 
osvobození Československa. 
Nezapomínáme na to, že 
osvobození Československa 
trvalo více než tři čtvrtě roku 
a že při něm padly deseti-
tisíce vojáků. V Klatovech, 
Sušici a v celém Pošumaví 

vzpomínáme zejména na americkou armádu, jejíž vojáci 
našemu městu přinesli vytouženou svobodu a mír 5. 5. 1945. 

V oslavách konce války, při snaze poděkovat 
osvoboditelům, pak možná malinko zapomínáme, že v jejich 
řadách bojovali i čeští a slovenští vojáci a že v průběhu války 
existoval i domácí odboj. Možná bychom měli mladé muže, 
kteří po okupaci Československa opustili republiku a posléze 
se zapojili do boje proti nacismu více připomínat. Možná 
bychom měli více ocenit i odvahu těch, kteří se postavili 
nepřátelům doma. Díky svobodě, kterou dnes žijeme, vzniká 
velké množství dokumentů, které jejich osudy „mapují.“ 
Přesto se nemohu ubránit dojmu, že ve všeobecném 
povědomí Češi svoji roli v boji proti nacismu poněkud 
podceňují.

Proto jsem rád, že se v Klatovech (s podporou města) 
opakovaně uskutečnily historické konference, jež se válkou, 
osvobozením města a kraje  a poválečným vývojem zabývají.

Při poslední konferenci mě, mohu-li to takto říci, ohromila 
jedna fotografie: byli na ní američtí vojáci, kteří bojovali 
v našem kraji. „Školní fotka“ -  mladí muži seřazeni 
v několika řadách, bylo jich více než sto. Zatímco 
přednášející hovořil o bojích na Zhůří, o postupu jednotek 
Sudety, prohlížel jsem si obličeje oněch mužů – jen několik 
z nich bylo starších 30 let! Povětšinou to byli téměř „kluci!“ 
Kluci, kteří mohli dělat tisíce jiných a krásných věcí, nebýt 

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKVĚTEN 2016STRANA 2

Osvobození, oslavy konce války

foto: archiv MěÚ Oslavy osvobození v Klatovech 5. 5. 2016.
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Výročí osvobození našeho 
města americkou armádou 
v květnu 1945 si občané 
Klatov po roce 1989 kaž-
doročně připomínají pietními 
akty, výstavami i příjezdem 
kolony historických vojen-
ských vozidel. Nejinak tomu 
bylo i letos.

Ve středu 4. května jsme 
v městské knihovně na 
vzpomínkovém večeru k 71. 
výročí osvobození představili 
osmý svazek edice Klatovy 

v prostoru a čase „Cesta ke svobodě a její dozvuky“. Jde 
o sborník, který obsahuje příspěvky devíti historiků a badatelů 
k tématu konce druhé světové války, osvobození a událostem, 
které bezprostředně navazují na rok 1945. V rámci večera se 
uskutečnily také přednášky odborného pracovníka Národního 
památkového ústavu v Plzni Mgr. Karla Fouda (ve spolupráci 
s Milanem Jíšou a Ivanem Rolingerem) a archeologa Mgr. Jana 
Vladaře. První jmenovaný hovořil o bojových událostech, které 
předcházely osvobození v prostoru mezi Železnou Rudou 
a Plzní, druhý popisoval v souvislostech letecké souboje nad 
Klatovskem 22. února a 16. října 1944. Oba tak navázali na 

loňskou konferenci v městské knihovně k 70. výročí, na které 
představilo své příspěvky k uvedenému tématu pět historiků 
(Jan Jirák, Mgr. Lukáš Kopecký, Mgr. Nina Zemanová, Mgr. 
Leoš Nikrmajer a PhDr. Karel Řeháček). Všichni uvedení mají 
své příspěvky ve sborníku. Přečtete si tak například o působení 
klatovské justice v roce 1945, o osudech některých příslušníků 
šlechty na Klatovsku po osvobození či o životních příbězích 
klatovských starostů v letech 1945–1948 a i o dalších 
zajímavých tématech. Pokud máte o uvedený sborník zájem, je 
možné jej zakoupit v informačním centru. Ve čtvrtek 5. května 
se uskutečnila připomínka osvobození na Zhůří, klatovském 
náměstí a tradičních pietních místech. Oslavy pak vyvrcholily 
koncertem pianisty Davida Kalhouse v sále radnice.

27. dubna se v sále Střední zemědělské a potravinářské 
školy v Klatovech uskutečnilo Fórum zdravého města a místní 
Agendy 21 k udržitelnému rozvoji města. Pro zájemce bylo 
připraveno osm okruhů od vztahu občana k úřadu, přes životní 
prostředí a sociální oblast až po podporu drobného podnikání 
a vzdělávání. Každý okruh měl svého odborného garanta, který 
byl nápomocen všem, kteří přišli diskutovat k danému tématu. 
U každého stolu se pak formulovaly náměty, priority 
a problémy, z nichž přítomní vybrali vždy dva pro ně zásadní. 
Následně mohli zvolené náměty všichni znovu ohodnotit a tím 
vyplynulo 12 základních problémů a námětů. Pro občany města 
nyní připravujeme anketu, která bude formou anketního lístku 
otisknuta ve Zpravodaji města a zároveň bude zpřístupněna na 
webových stránkách města. Jejím cílem je ověření námětů 
stanovených na Fóru zdravého města. Děkuji touto cestou všem 
garantům a občanům, kteří přišli diskutovat.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Osvobození města v širších souvislostech 

osvětluje nová publikace

Sborník „Cesta ke svobodě a její dozvuky“.

Fórum zdravého města nastínilo různé náměty
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Vážení klienti a návštěvníci klatovské radnice,

v důsledku oprav a výměny dlažby ve vstupním vestibulu 
radnice (nám. Míru 62, Klatovy) dochází v průběhu těchto 
měsíců k určitému diskomfortu při vstupu do budovy. 
Veškeré stavební práce, které v přízemí budovy probíhají, je 
zhotovitel povinen realizovat tak, aby došlo k co nejmenšímu 
omezení, zejména je nutné zachovat přístup na služebnu 
městské policie a do podatelny.
V průběhu realizace dochází k omezení a k uzavření vstupu 
do hlavní budovy, proto je nutné využít vchod (event. výtah) 
z vedlejší budovy č.p. 63/I, tedy z průjezdu.

Stávající recepce v přízemí radnice byla před započetím 
stavby demontována, což znamená, že hlavní činnosti tohoto 
pracoviště jsou vykonávány těmito úseky:

vydávání parkovacích karet (krátkodobé parkování při 
návštěvě úřadu) – městská policie
informace o úřadu – podatelna
ověřování podpisů a listin – pí Bořilová a pí Šindelářová, 
budova 63/I. (vchod z průjezdu), č. dv. 62.

Stavební úpravy 
vstupního vestibulu 
klatovské radnice

Svatební obřady i nadále probíhají v obřadní síni v 1. patře 
radnice s tím, že v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje 
probíhající stavební činnost, bude nutné za asistence 
matrikářky využít vstup z vedlejší budovy.   
Informace o vstupu jsou umístěny před vchodem do radnice.

Omlouváme se všem našim klientům za dočasné komplikace 
a uděláme vše proto, aby vyřízení veškerých záležitostí na 
radnici bylo stavebními úpravami dotčeno co nejméně.

tajemník MěÚ Klatovy
Ing. Milan Jarošík
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou 

veřejnost na tyto akce:
12. 5. 2016 VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Koncert populární skupiny hrající lidové písničky od 19.00 hodin. 
Kulturní dům.

20. 5. 2016 KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 
2016
II. PRODLOUŽENÁ LEKCE od 19.00 hodin pod vedením 
„TANEČNÍ ŠKOLY KREJČÍK“. Kulturní dům.

20. 5. 2016 KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků od 8.00 – 14.00 hodin na 
náměstí Míru.

27. 5. 2016 KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 
2016  
STOLOVÁNÍ/VYUČOVACÍ LEKCE od 18.00 hodin pod vedením 
„TANEČNÍ ŠKOLY KREJČÍK“. Kulturní dům.

Loutkový soubor BROUČEK:  
28. 5. 2016 LS Brouček zahraje novou maňáskovou pohádku od 
Antonína Pruchy „HRNEČKU DOST!“ v PURKRABSTVÍ HRADU 
KLENOVÁ. Začátky představení ve 14 a 16 hodin.  

VÝSTAVA: 
6. – 31. 5. 2016 „…a zpívali si ŠKODA LÁSKY…“ aneb 71. výročí 
osvobození západních Čech americkou armádou
Výstava ve spolupráci s 3. klubem americké armády Klatovy. Výstava 
otevřena pondělí – pátek od 9.00 – 17.00 hod. Vstupné dobrovolné. 
Galerie Atrium KD.
Doprovodné akce:
19. 5. Petr KUNDRATA - B-24 LIBERATOR - přednáška, KD 
Klatovy
26. 5. Karel FOUD - 2. PĚŠÍ DIVIZE - přednáška, KD Klatovy
28. - 29. 5. Přehlídka dobové vojenské techniky a vojenský tábor - 
parkoviště před KD Klatovy

PŘIPRAVUJEME: 
4.  5. 6. 2016 ZEMSKÉ FINÁLE ČECHY 2016 – Národní šampionát 
v mažoretkovém sportu. Zimní stadion Klatovy. Spolupořádá MěKS 
Klatovy. 

6. 6. – 11. 6. 2016 MY A PŘÍRODA
Výstava výtvarných a fotografických prací dětí a mládeže. Galerie 
Atrium KD. 

11. 6. MY A PŘÍRODA
Pěvecká soutěž dětí a mládeže a vyhodnocení výtvarných prací. KD 
Klatovy. Pořádá ČMMJ Klatovy a MěKS Klatovy. 

16. 6. 2016 PŘEDSTAVUJÍ SE …
Přehlídka souborů a kroužků MěKS Klatovy od 17.00 hodin v kulturním 
domě. 

17. 6. 2016 KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků od 8.00 – 14.00 hodin na 
náměstí Míru. Pořádá MěKS Klatovy.

14. 5. 2016 KUFR
Jarní koncert Dechového orchestru ZUŠ Klatovy od 19.00 hodin 
v kulturním domě. Dirigent František Kubaň. Hosté: Pěvecký sbor 
Šumavan a Fialky, sbormistr Jaroslav Pleticha. Pořádá ZUŠ Klatovy 
a MěKS Klatovy.

–

17. 6. – 15. 7. 2016 PETR MASNÝ - OBRAZY 
A KRESBY 
Vernisáž výstavy 16. 6. 2016 v 17.00 hodin. Galerie 
Atrium KD. 

17. – 19. 6. 2016 KLATOVSKÉ DIVADELNÍ 
SLAVNOSTI 2016
Přehlídka amatérských divadelních spolků a společností v letním kině 
Klatovy a na klatovské Hůrce. Pořádá MěKS Klatovy a Klub přátel 
Klatovska. 

23. 6. 2016 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 
KLATOVY 2016 – „DÍLA ITALSKÝCH MISTRŮ“
Účinkují: Libor Janeček – kytara, Kristina Vaculová – flétna. Sál 
klatovské radnice, od 19.00 hodin. Pořádá MěKS Klatovy. 

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách 
 a na .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz facebook.com/mksklatovy

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Akce v Městské knihovně Klatovy
 - květen 2016

VÝSTAVY:

Čítárna:
Zorka Havlíčková – Brože, šité korálky 

Galerie knihovny: 
Přemysl Večeřa: Kvetoucí Šumava (výstava fotografií)

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE

Čtvrtek 12. května 2016 od 18 hodin
Lawrence Ferlinghetti: SVĚT JE BÁJEČNÉ MÍSTO K NAROZENÍ 
– poezie generace hippies a blues
Ilona Gruberová – recitace, Josef Gruber – ak. kytara, zpěv, Tomáš 
Lachman – el. kytara, housle

Čtvrtek 19. května 2016 od 18 hodin
Přednáška Honzy „Trávy“ Trávníčka – NAMASLU (MANASLU) 2015
K2 je za námi, hurá zase do hor!
Vstupné 100 Kč

Pondělí 23. května 2016 od 18 hodin
Mgr. Petr Pavlas, Ph.D. představí svoji knihu
KNIZE KNIH VSTŘÍC: KOMENSKÝ JAKO FILOSOF A 
TEOLOG 

Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na 
sociálních sítích knihovny. 

          Městská knihovna v Klatovech
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Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Křižíkova. Jedná se 
o provedení rekonstrukce vodovodu, plynovodu, výměnu 
veřejného osvětlení a rekonstrukce povrchu komunikace formou 
tzv. „Obytné zóny“. 
Termíny provedení: 
Rekonstrukce vodovodu: 4. 4. – 30. 4. 2016 - hotovo,
rekonstrukce plynovodu: 2. 5. – 20. 5. 2016,
rekonstrukce komunikace a VO: 16. 5. – 24. 6. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava chodníku ve Voříškově ulici – jedná se o celoplošnou 
opravu povrchu dvou částí chodníku v této ulici ve směru od 
Nádražní ulice vlevo.
Termín provedení: v období od 4. 4. do 31. 5. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky obou částí chodníku. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava vozovky a chodníku před hlavní poštou – jedná se 
o celoplošnou oprava povrchu vozovky na nábřeží Kpt. Nálepky 

Oprava chodníku v části ulice Žižkova – jedná se o celoplošnou 
opravu povrchu chodníku, úpravu míst pro výsadbu stromů 
a prostorů mezi nimi zatravňovacími tvárnicemi v části Žižkovy 
ulice v úseku od Národních mučedníků po Riegrovu ulici.
Termín provedení: v období od 2. 5. do 27. 5. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčeného chodníku 
a přilehlého podélného parkovacího stání.

v místě křižovatky před hlavní poštou a opravu povrchu chodníku 
vedoucího mezi poštou a Kollárovou ulicí vlevo.
Termín provedení: v období od 4. 4. do 31. 5. 2016.
Práce na vozovce se provedou za částečného omezení vjezdu na 
parkoviště, přístup do budovy hlavní pošty bude zabezpečen. 
Práce na chodníku se provedou za jeho úplné uzavírky.

Oprava chodníku v Nuderově ulici – jedná se o celoplošnou 
opravu povrchu dvou rozbitých částí chodníků v této ulici.
Termín provedení: v období od 4. 4. do 31. 5. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky obou částí chodníku. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava chodníku u kulturního domu – jedná se o celoplošnou 
opravu povrchu chodníku u KD vedoucího podél bufetu a bočního 
vchodu. 
Termín provedení: v období od 4. 4. do 31. 5. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčeného chodníku. 
Přístup pro pěší do KD bude zabezpečen.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Oprava chodníků a VO v části ulice Tolstého  - jedná se 
o celoplošnou opravu povrchu oboustranných chodníků a výměnu 
kabelů a sloupů veřejného osvětlení v části ulice Tolstého v úseku 
od Podhůrecké po Družstevní ulici, úpravu povrchu prostoru před 
základní školou.
Termín provedení: v období od 2. 5. do 24. 6. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Výměna KNN ulice 5. května – investor akce ČEZ a.s.  – jedná 
se o výměnu kabelu ČEZ v chodníku v ulici 5. května, a to v úseku 
od železničního viaduktu po křižovatku s ulicí Za Tratí.
Termín provedení: v období od 10. 5. do 10. 6. 2016.
Práce se provedou za částečné uzavírky chodníku.

Výměna plynovodu v ulicích Kvapilova, Cibulkova – investor 
akce RWE Gas Net s.r.o. – jedná se o výměnu plynovodu 
v chodníku v těchto ulicích.
Termín provedení: v období od dubna nejpozději do 31. 7. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených chodníků. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

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

.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kana-
lizace a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených 
uličních vpustí a výtluků na komunikacích. Další drobné akce na 
inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

fkocfelda@mukt.cz

lbroukal@mukt.cz

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

Opravy komunikací v měsíci květnu 2016
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Chodník v ul. ŽižkovaChodník v ul. Žižkova foto: archiv HO
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 5. 4. 2016 byla vyslána hlídka strážníků do provozovny 

v ulici Cibulkova, kde jeden z hostů napadá ostatní. Pachatelem 
byl hlídce známý muž (1968), který zranil několik hostů 
a v provozovně způsobil veliký nepořádek. Při příjezdu hlídky 
se pokusil utéct, ale byl zadržen. Muž byl pod vlivem 
návykových látek, agresivní, hlídkám vyhrožoval. Za pomoci 
donucovacích prostředků byl převezen k dalšímu šetření na 
Obvodní oddělení PČR. Napadeným byla přivolána RZS, 
zraněný muž byl převezen do nemocnice. Strážníci na místě 
zjistili totožnost přítomných svědků a veškeré další zjištěné 
skutečnosti k této události byly předány hlídce Policie ČR.

Dne 13. 4. 2016 prováděla motorizovaná 
hlídka strážníků MP kontrolní činnost v městské 
části Klatovy - Luby. Zde spatřila jet muže na 
motocyklu, který nezastavil na křižovatce 
označené dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“, a jeho 
motocykl neměl registrační značku. Motocyklista zajel do 
garáže blízkého domu. Tady jej strážníci dostihli a ztotožnili. 
Protože strážníci věděli, že řidič má vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel, byla na místo přivolána hlídka PČR a věc 
jí byla předána k dalšímu šetření.

Dne 18. 4. 2016 prováděla hlídka 
strážníků MP kontrolu veřejného 
pořádku v okolí Kulturního domu 
a spatřila dva popíjející muže. 
Strážníci provedli kontrolu, zda muž 
nepožívá alkoholické nápoje na 
místě, kde je to obecně závaznou 
vyhláškou města zakázáno. Muž se 
snažil láhev před strážníky schovat 
a chtěl odejít. Na zákonnou výzvu 
strážníků k prokázání totožnosti 
nereagoval a odmítl se strážníky 
spolupracovat. Muž působil podna-
pile a začal klást strážníkům aktivní 
odpor. Za použití donucovacích 
prostředků byl předveden na 
služebnu MP, kde byla provedena 
zkouška na přítomnost alkoholu 
s výsledkem 2,46 promile. Jmeno-
vaný na služebně MP předstíral 
epileptický záchvat, což vyloučil 
lékař RZS, která byla na služebnu 
MP přivolána. Muž byl následně 
převezen na lékařské vyšetření do 
nemocnice a poté jej strážníci 
převezli do Protialkoholické 
záchytné stanice v Plzni. Jeho 
protiprávní jednání bylo předáno 
k dalšímu řešení příslušnému 
správnímu orgánu MěÚ Klatovy.

Obsluha OD Lidl oznámila dne 
19. 4. 2016 hlídce strážníků MP 
krádež v obchodním domě. 
Pachatelé odcizili zboží v hodnotě 
6784 Kč, to naložili do vozidla, ale 
pak od něj utekli. Oba pachatele 
strážníci spatřili na parkovišti 
u Kulturního domu, kde byli zadr-
ženi. Protože nemohli hodnověrným 
způsobem prokázat svoji totožnost, 
byli oba předvedeni na OO PČR. 
Zde byli pachatelé a všechny 
zjištěné skutečnosti předáni stálé 
službě PČR dalšímu šetření. 

Ing. František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech
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Pracovní náplň:
• z a j i š ť o v á n í  ú k o l ů  n a  ú s e k u  s o c i á l n ě  p r á v n í  

ochrany dětí.
Platové zařazení:

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

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

komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,

• znalost práce na PC,
• 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

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

•

•

• praxe v oboru vítána,
• zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti, 
• odolnost vůči stresovým situacím,
•
• flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení 

úkolů, 

•

předpoklady pro týmovou práci,

, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 19. 5. 2016 na adresu:
Městský úřad Klatovy, k rukám tajemníka ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I, 339 20 Klatovy  
Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“

na místo úředníka (úřednice) 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

- úsek sociálně právní ochrany dětí

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy

Zapsána do OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31823
Adresa: Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy
Korespondenční adresa: nám. Míru 62/I, 
339 01 Klatovy
Datová schránka: ejbawsw

 
IČ: 045 10 984

DIČ: CZ 045 10 984
e-mail: info@posumavskaodpadova.cz

www.posumavskaodpadova.cz

PRODEJ ZNÁMEK na 2. pololetí 2016 
pro občany města Klatov a podnikatele

bude realizován v naší kanceláři na radnici.

Věříme, že tato změna bude pro občany i podnikatele 
v Klatovech přínosná, neboť centrum města je lépe 
dostupné.

Známky bude možné objednat i elektronicky na adrese 
. 

Při elektronické objednávce mohou být podnikatelským 
subjektům daňové doklady (faktury) vystaveny a odeslány 
v elektronické podobě, čímž zjednodušíme administrativu. 
Způsob předání známek bude dohodnut individuálně.

Najdete nás na adrese nám. Míru 63, ve druhém patře 
(vchod v průjezdu vedle radnice; v budově je výtah).

fakturace@posumavskaodpadova.cz

POZOR ZMĚNA

Pondělí 7.45 – 11.00 12.00 – 17.00

Úterý 7.45 – 11.00 12.00 – 16.00

Středa 7.45 – 11.00 12.00 – 17.00

Čtvrtek 7.45 – 11.00 12.00 – 15.30

Pátek 7.45 – 11.00 12.00 – 14.00

Kdy:  od 1. 6. 2016 do 29. 7. 2016

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

… již ze samotných názvů 
pietních aktů musí padnout 
na každého těžká tíseň. A což 
teprve ve chvíli, kdy se 
ocitnete na Národním hřbi-
tově před Malou pevností 
v Terezíně či na dohled 
jáchymovských uranových 
štol tváří v tvář těm, pro něž 
se ona místa stala navždy 
nejstrašnější noční můrou. 
Rok co rok jsou zde v květnu 
připomínány hrůzy páchané 
na vězních nacistických 
a komunistických lágrů. Zdá 
se být až k neuvěření, že 
někteří lidé, často vlastenci 
v tom nejryzejším slova 
smyslu, prošli během pou-
hého desetiletí útrapami 
v obou z nich.

Jejich památku jsem měl 
možnost uctít společně 
s klatovskými členy Českého 
svazu bojovníků za svobodu 

a Konfederace politických 
vězňů. Pozorně jsem na-
slouchal slovům, která na 
shromážděních zazněla. Byť 
promlouvající se lišili, po-
selství se často shodovala. 
Připomínala nezbytnost pev-
ného ukotvení naší republiky 
mezi demokratickými evrop-
skými zeměmi jako záruky 
její bezpečnosti. Zároveň též 
nutnost obrany tradičních 
křesťanských základů evrop-
ské civilizace před cizo-
rodými vlivy. Jak aktuální 
vzkaz v dnešní době.

Pro naši svobodnou spo-
lečnost, pohříchu pohodlnou 
a velmi těžkopádnou, je to 
úkol nadmíru složitý. Poku-
šení podlehnout jedno-
duchým řešením je veliké, 

„Terezínská tryzna“, 

„Jáchymovské peklo“
jejich následky by pak ovšem 
byly nedozírné. Ti, co se před 
pouhými desítkami let pro-
budili místo v bezpečí 
domova za mřížemi cel, to 
vědí nejlépe. Umí vytušit 
i jen plíživé nebezpečí. 
Dostatek sil pozvednout se 
k aktivnímu odporu jako 
kdysi by dnes už přirozeně 
neměli. O to naléhavěji vo-
lají. Jejich slova „Odpustili 
jsme, ale nezapomínáme!“ 
nejsou určena primárně jejich 
trýznitelům, ale především 
jako silný apel nám, kteří 
jsme dobu hrůz lágrů 
nezažili. Neposlouchat či 
neslyšet je, by jednou mohlo 
mít opět osudové následky. 
Vždyť dějiny, byť v obmě-
nách, se tak rády opakují… 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  21. 6. 2016

Úterý  12. 7. 2016

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  28. 6. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

2x foto: archiv MěÚ Terezín - Národní hřbitov.Jáchymov - Brána ke svobodě.
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ubytování) zejména starým lidem s nemocemi „stáří“ – např. 
Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou. Cesta k tomuto 
cíli bude ještě komplikovaná, nyní připravujeme projektové 
dokumentace, využít bychom chtěli i významných dotačních 
možností. Věřím, že budeme dobře připraveni, abychom měli 
šanci dotaci na tento potřebný projekt získat.

Jiného charakteru je projekt, jenž by měl změnit využití 
bývalé vojenské ubytovny Na Bělidle. Zde by, na adrese 
Klatovy 363/IV, mohl vzniknout komunitní dům seniorů (25 

2
malometrážních bytů, podlahová plocha do 45m ). Část pros-
torů bude využita jako komunitní centrum, nezapomínáme 
ani na drobné služby. Rekonstruovaný dům musí být 
samozřejmě bezbariérový, musí splnit podmínky na 
energetickou náročnost, provést se bude muset i úprava okolí 
domu včetně zajištění parkovacích ploch. I v tomto případě se 
připravují projektové dokumentace, abychom byli připraveni 
na podání žádosti o dotaci, jež by projekt podpořila.

Naopak kompletní projektovou dokumentaci máme na 
poslední dosud neopravenou část bývalé jezuitské koleje (kde 
nedávno byla vojenská jídelna, předtím dávno jezuitský 
refektář, což ovšem není nic jiného než společná jídelna 
mnichů). Pozor, nyní nepíšu o „růžové budově pivovaru“, 
neboť ta byla kdysi jezuitským seminářem, nikoliv kolejí. 
Z refektáře bychom rádi vytvořili společenský sál (má mimo-
chodem skvělou akustiku, jak mě kdysi přesvědčil pan Vít 
Aschenbrenner v improvizovaném hudebním vystoupení), jež 
by mohl být skutečně víceúčelovým, neboť by k němu bylo 
z volných místností dobudováno zázemí: klubovny, kuchyň-
ka, technické a sociální zázemí atd. Za poslední 4 roky jsme 
však „nedosáhli“ (jak se nyní říká) na vhodný dotační titul 
(dvakrát jsme se svojí žádostí neuspěli), který by tento projekt 
podpořil. Trpělivost růže přináší, říkali naši předkové, a tak 
zkusíme najít dotační možnosti napotřetí. Stále věříme, že jde 
o projekt, který by podporu získat mohl.

Přeji Vám hezké léto,

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

před nedávnem jsme ukončili 
první etapu obnovy nejvýz-
namnějšího parku našeho 
města, Mercandinových 
sadů. V jejím rámci byla 
komplexně ošetřena zeleň, 
revitalizován rybník, byly 
udělány základní sanační 
práce. V minulých dnech 
rada města vypsala veřejnou 
zakázku na realizaci druhé 
etapy obnovy tohoto parku: 
ta řeší tzv. centrální parter, tj. 

oblast okolo kolonády, kde vznikne, věřím, krásný pobytový 
trávník, nové bude veřejné osvětlení, hrací prvky pro malé 
návštěvníky parku, opraveny budou i cesty a cestičky centra 
parku, ten protne i cyklostezka. Rybník doplní plovoucí 
fontána, napájená vodou z Drnového potoka. Obnoven bude 
drobný mobiliář. Úpravy se dočká i plocha navazující na 
minimolo, kde si již v loňském roce bylo možné zapůjčit 
lodičky. Věříme, že se návrh architekta Jakuba Chvojky bude 
návštěvníkům parku líbit. Pokud práce půjdou dle 
harmonogramu, měly by být dokončeny před koncem září 
tak, abychom park mohli Klatovanům představit 28. 9. – na 
svatého Václava. V plné kráse však vše uvidíme až na jaře 
příštího roku.

Dne 5. dubna 2016 rozhodlo zastupitelstvo na svém 
zasedání o realizaci projektu „Domov se zvláštním režimem, 
Klatovy 259/II“, tedy o rekonstrukci budovy bývalé 
porodnice. Tato budova byla po desítky let využívána 
klatovskou nemocnicí. Po dostavbě nového nemocničního 
monobloku se budova vrátila „do dispozice města.“ Vyžaduje 
velmi náročnou rekonstrukci, odhad nákladů se pohybuje 
okolo 80 mil. Kč. Po zvážení všech pro a proti bychom rádi 
z této kdysi krásné budovy (školy, posléze nemocnice) 
vytvořili tzv. domov se zvláštním režimem, který by byl 
součástí Městského ústavu sociálních služeb a poskytoval by 
pomoc („moderní“ sociální služby, včetně dlouhodobého 
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foto: archiv MěÚ III. etapa obnovy.Mercandinovy sady - foto: Rudolf LangBudova bývalé porodnice.
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Město Klatovy v rámci pro-
jektu Zdravé město a místní 
Agendy 21 uspořádalo v sále 
Střední školy zemědělské 
a potravinářské v Klatovech 
27. dubna 2016 Fórum 
Zdravého města Klatovy.  
Zhruba šedesát zájemců přišlo 
diskutovat o aktuálních prob-
lémech města. Každé z osmi 
diskusních témat mělo svého 
garanta, kolem kterého se 
vytvořila dle zájmu účastníků 
méně či více početná pracovní 
skupina. Setkání moderovala 
odborná facilitátorka a zástup-
kyně Národní sítě Zdravých 

měst ČR (NSZM), Ing. Dana Diváková. Klatovské fórum 
podpořili svou účastí také ředitel NSZM Ing. Petr Švec 
a předseda NSZM Mgr. Petr Hermann. 

V jednotlivých pracovních skupinách se diskutovaly 
a zaznamenávaly různé nápady a podněty, ze kterých pak 
účastníci s garantem formovali dvě základní témata, která byla 
během diskuze vyhodnocena jako nejpalčivější v dané oblasti 
života ve městě.  Tato témata jsou dále předmětem ověřovací 
ankety. Anketní dotazník je součástí tohoto vydání Klatovského 
zpravodaje a je možné jej vyzvednout i odevzdat v klatovském 
informačním centru, či vyplnit elektronicky na webu města. 
Podotýkám, že každý občan může vyplnit pouze jeden anketní 
lístek.

V rámci projektu Zdravé město Klatovy se v sobotu 28. 
května uskutečnil tradiční „AVON pochod Klatovy“. Na 
náměstí Míru přišlo mnoho lidí, kteří chtěli podpořit boj proti 
rakovině prsu, přálo nám počasí a panovala i dobrá nálada. 
Program byl pestrý - nechybělo tradiční vypouštění balónků, 
vystoupení Mariana Vojtka a Martina Maxy s kapelou či taneč-
ní vystoupení.  Městem šel tradiční průvod a v travnatém pruhu 
u hradeb poblíž parkoviště v Plzeňské ulici (u podchodu) jsme 
vysadili další keř - tentokrát růžovo-fialově kvetoucí šeřík. 
Vedle už růžově kvetla v loňském roce vysazená vajgélie. 
Děkuji všem, kteří se na organizaci 5. ročníku akce podíleli.

Nyní nás čeká v rámci projektu Zdravé město Klatovy 
v pátek 24. června rovněž pátý ročník akce s názvem „Na jedné 
lodi“ s podtitulem „Vyzkoušej si svět handicapovaných“. 
V rámci programu vystoupí Jaroslav Uhlíř s kapelou a taneční 
a pěvecké sbory klatovských škol, ZUŠ, DDM, DDŠ 
Měcholupy, DOZP Bystřice a další. Akce se koná na náměstí 
Míru v době od 10.00 do 16.00 hodin. Srdečně vás zveme.

Pohled do historie našeho města a jeho okolí se naskytl 
posluchačům Univerzity třetího věku Západočeské univerzity 
v Plzni, kteří se zúčastnili výuky v Klatovech v akademickém 
roce 2015/2016. Výuku univerzity za podpory města Klatovy 
zajišťuje v prostorách bývalého dominikánského kláštera 
obecně prospěšná společnost Úhlava od roku 2013. Ve čtvrtek 
12. května se pro posluchače univerzity uskutečnila exkurze do 
historických prostor klatovské radnice a renesančního 
rohového domu čp. 66, kde jsme si pověděli více o stavebním 
vývoji i historii obou budov. Tím byl pro ně zakončen letní 
semestr. Výuka po prázdninách bude v novém akademickém 
roce pokračovat dále, byť už s jiným zaměřením. 

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Zdravé město Klatovy přináší zajímavé aktivity

Z exkurze Univerzity třetího věku ZČU v historických 
prostorách klatovské radnice.

Senioři studovali regionální dějiny 

foto: Ing. Pavel Vondráček
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 2. 5. 2016 dopoledne přijala stálá služba MP ozná-

mení o muži, který se obnažoval nedaleko železničního 
viaduktu v Nádražní ulici. Strážníkům se podařilo muže zadr-
žet a předat jej se všemi zjištěnými skutečnostmi na OO PČR 
k dalšímu šetření pro podezření z trestného činu výtržnictví.

Majitel restaurace na nám. Míru požádal dne 2. 5. 2016 
v odpoledních hodinách o pomoc hlídku strážníků MP, 
protože v restauraci na židli seděl pomočený muž se 
staženými kalhotami. Muž byl silně podnapilý a nechtěl 
odejít. Strážníci provedli po kontrole totožnosti u muže 
dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu s výsledkem 2,76 
promile. Protože byl ke svému okolí agresivní, převezli jej 
strážníci po lékařském vyšetření v nemocnici do 
Protialkoholní záchytné stanice v Plzni.

Dne 5. 5. 2016 byla hlídka strážníků MP vyslána do OC 
Škodovka k bezvládné zakrvácené osobě. Na vozovce ležel 
zraněný muž s obličejem a oblečením od krve, proto byla na 
místo přivolána RZS. Muž byl od počátku agresivní 
k posádce RZS i strážníkům, všem vyhrožoval fyzickým 
násilím. Při převozu k ošetření a v průběhu ošetření museli 
být přítomni strážníci pro jeho agresivitu a napadání 
ošetřujícího personálu. U muže byla provedena dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu s výsledkem 1,93 promile, 
proto byl pro svoji podnapilost a agresivní chování převezen 
do Protialkoholní záchytné stanice v Plzni.

V noci 15. 5. 2016 v 02.10 hod. přijala stálá služba MP 
oznámení z domu pro seniory v Podhůrčí, kde nějaký 
podnapilý muž zvonil na zvonky v domě. Muž sice již před 
příjezdem hlídky odešel, ale oznamovatelka předala hlídce 
jeho popis. Při kontrole sídliště se ke strážníkům dostavila 
žena, která oznámila, že její přítel sleduje pohyb muže, který 
rozbil výplň dveří jednoho z domů. Nedaleko domu zadrželi 
strážníci podnapilého a agresivního pachatele. Na místo se 
dostavila hlídka PČR a pachatel byl po ztotožnění svědků 
události a zjištění potřebných skutečností převezen na OO 
PČR k dalšímu šetření.

Obsluha čerpací stanice dne 17. 5. 2016 
v 02.20 hod. požádala strážníky MP o pomoc 
s opilým zákazníkem, který nechtěl opustit 
prostor prodejny čerpací stanice a obtěžoval 
zákazníky i obsluhu. Hlídka vyvedla opilého muže z prostoru 
prodejny, věc vyřešila domluvou.   

Dne 19.5.2016 v 06.00 hod. přijala stálá služba  MP 
oznámení o muži, který měl skřípnuté ruce v kontejneru na 
použité šatstvo v ulici U Čedíku. Hlídka strážníků na místě 
nalezla muže, známého bezdomovce a uživatele návykových 
látek. Muž byl z kontejneru vyproštěn kolemjdoucími 
občany před příjezdem strážníků. Nedošlo žádnému zranění 
ani jiné hmotné škodě, událost vyřešena domluvou.

Dne 19. 5. 2016 v 13.30 hod. přijala stálá služba MP 
oznámení o zaklíněném kamionu pod viaduktem v ulici 
5. května. Na místo byla vyslána cyklohlídka strážníků MP, 
která až do vyproštění vozidla usměrňovala provoz 
projíždějících vozidel.

Ing. František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech
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Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou 

veřejnost na tyto akce:

Městské kulturní středisko Klatovy zve širokou 

veřejnost na tyto akce:
11. 6. 2016 MY A PŘÍRODA
Pěvecká soutěž dětí a mládeže a vyhodnocení výtvarných prací od 9.00 
hodin. 
KD Klatovy. Pořádá OS ČMMJ Klatovy, ZO ČSV Klatovy a MěKS 
Klatovy. 

15. 6. 2016 PŘEDSTAVUJÍ SE …
Přehlídka souborů a kroužků MěKS Klatovy od 17.00 hodin v kulturním 
domě. 

17. 6. 2016 KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků od 8.00–14.00 hodin na náměstí 
Míru. Pořádá MěKS Klatovy.

17. 6. 2016 KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 
2016
ZÁVĚREČNÁ LEKCE od 19.00 hodin pod vedením „TANEČNÍ 
ŠKOLY KREJČÍK“. Kulturní dům.

17.–19. 6. 2016 KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI 2016
Přehlídka amatérských divadelních spolků a společností v letním kině 
Klatovy a na klatovské Hůrce. 

17. 6. LETNÍ KINO
18.00–19.30 „Jak oženit pana lékárníka“ – Ochotnický spolek 
Buřina Příchovice.
20.00–22.30 „Rodina je základ státu“ – Divadelní spol. Plánice.

18. 6. KLATOVSKÁ HŮRKA
15.00 „Jak Kašpárek přelstil vodníka“ – Divadelní spolek 
Dolaňáček.
16.00 „Tři bratři“ – Divadelní spolek ZŠ Švihov.
17.30 „Blbec k večeři“ – Ochotnický spolek Břežany.

19. 6. LETNÍ KINO
10.00–10.30 „Hrnečku, dost!“ – Loutkové divadlo Brouček 
MěKS Klatovy
10.45–11.30 „Sněhurka a sedm trpaslíků“ – Ochotnický spolek 
Nýrsko
12.00–13.15 „Holka s plakátu“ – Ochotnické dětské divadlo ZŠ 
Bolešiny
13.45–15.30 „Spartakyjáda“ – F. Strnad a Ochotnické divadlo 
Bolešiny
16.00–17.00 „Zamilované dějiny“ – Šermdivadlo Clatonia – 
MěKS Klatovy

Pořádá MěKS Klatovy a Klub přátel Klatovska. 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

23. 6. 2016 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 
KLATOVY 2016 – „DÍLA ITALSKÝCH MISTRŮ“
Účinkují: Libor Janeček – kytara, Kristina Vaculová – flétna. Sál 
klatovské radnice, od 19.00 hodin. Pořádá MěKS Klatovy.

VÝSTAVA: 
17. 6. – 15. 7. 2016 PETR MASNÝ - OBRAZY
Vernisáž výstavy 16. 6. 2016 v 17.00 hodin. Otevřeno pondělí až pátek 
od 9.00 do 16.00 hodin. Galerie Atrium KD. 

PŘIPRAVUJEME: 
1. – 2. 7. 2016 „Strýc of Klatovy“ Multižánrový hudební festival 
Pořádá MěKS Klatovy ve spolupráci s Café jednorožec, bistrem 
Vlaštovka a čajovnou „U naší milé paní“, v letním kině a v prostorách 
spolupořadatelů. .www.strycofklatovy.cz

9.–10. 7. 2016 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
Tradiční setkání heligonkářů a kapel v letním kině Klatovy. 
Pořádá MěKS Klatovy. 

15. 7. 2016 HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM 
DVORKU
Koncert skupiny „Yellow sisters“ od 18.00 hodin. 
Pořádá MěKS Klatovy. 

16. 7. 2016 OPEN AIR LÁZNĚ KLATOVY S HITRÁDIEM FM 
PLUS
Vystoupí: NEBE, MIRAI, HODINY. After party: DJ Honza Antal. 
Moderátor: Jirka Pelnář. Camp lázně Klatovy, 16.00 hodin. 

22. 7.–31. 8. 2016 KAMBODŽA
Výstava fotografií ze země v jihovýchodní Asii. Galerie Atrium KD.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách 

 a na .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz facebook.com/mksklatovy

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Akce v Městské knihovně Klatovy
 - červen 2016VÝSTAVY:

Čítárna:
Olga Kovaříková – Paličkování 

Galerie knihovny: 
Dům dětí a mládeže Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Klatovy pořádá výstavu VODNÍ SVĚT.
Vernisáž výstavy proběhne 14. června od 16 hodin v galerii knihovny. 
Výstava potrvá do 31. 8. 2016.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE
22. 6. od 19 hodin bude ve společenském sále koncert žáků ZUŠ.

Oddělení pro děti a mládež:
13. června od 15 hodin proběhne v dětském oddělení workshop Výroba 
šperku technikou Candybag.

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny.           Městská knihovna v Klatovech

www.knih-kt.cz
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Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Křižíkova. Jedná se 
o provedení rekonstrukce vodovodu, plynovodu, výměnu 
veřejného osvětlení a rekonstrukce povrchu komunikace formou 
tzv. „Obytné zóny“. 
Termíny provedení: 
Rekonstrukce vodovodu: 4. 4. – 30. 4. 2016 - hotovo,
rekonstrukce plynovodu: 2. 5. – 20. 5. 2016 - hotovo,
rekonstrukce komunikace a VO: 16. 5. – 24. 6. 2016.
Práce se provádí za úplné uzavírky dotčené komunikace. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.

Oprava chodníku u kulturního domu – jedná se o celoplošnou 
opravu povrchu chodníku u KD vedoucího podél bufetu a bočního 
vchodu. 
Termín provedení: v období od 18. 4. do 15. 6. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčeného chodníku. 
Přístup pro pěší do KD bude zabezpečen.

Oprava chodníků a VO v části ulice Tolstého  - jedná se 
o celoplošnou opravu povrchu oboustranných chodníků a výměnu 
kabelů a sloupů veřejného osvětlení v části ulice Tolstého v úseku 
od Podhůrecké po Družstevní ulici, úpravu povrchu prostoru před 
základní školou.
Termín provedení: v období od 2. 5. do 24. 6. 2016,
chodník před ZŠ Tolstého v období od 4. 7. do 22. 7. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v obci Štěpánovice - MK 
směr Sekrýt. Jedná se o provedení rekonstrukce vodovodního řadu 
v části komunikace za bývalou školou. Následovat bude celoplošná 
oprava povrchu této části komunikace.
Termín provedení: do 17. 6. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky provozu s umožněním 
vjezdu pro dopravní obsluhu.

Výměna KNN ulice 5. května – investor akce ČEZ a.s.  – jedná 
se o výměnu kabelu ČEZ v chodníku v ulici 5. května, a to v úseku 
od železničního viaduktu po křižovatku s ulicí Za Tratí.
Termín provedení: v období od 10. 5. do 10. 6. 2016.

Práce se provedou za částečné uzavírky chodníku.

Oprava chodníku naproti MŠ v obci Luby – jedná se o provedení 
celoplošné opravy povrchu chodníku vedoucího vlevo od silnice 
I/27 v ulici 5. května.
Termín provedení: v období od 1. 6.  do 30. 6. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Výměna plynovodu v ulicích Kvapilova, Cibulkova – investor 
akce RWE Gas Net s.r.o. – jedná se o výměnu plynovodu 
v chodníku v těchto ulicích.
Termín provedení: v období od dubna nejpozději do 31. 7. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených chodníků. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Dvořákova. Jedná se 
o provedení rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu 
a opravy povrchu vozovky a chodníků v této ulici.
Termíny provedení:
Rekonstrukce plynovodu: 13. 6. – 3. 7. 2016,
rekonstrukce kanalizace: 4. 7. – 17. 7. 2016,
rekonstrukce vodovodu: 18. 7. – 30. 7. 2016,
oprava povrchu komunikací: 1. 8. – 28. 8. 2016. 
Práce se provedou za úplné uzavírky. Zásobování firem 
INTERTELL a ŠVaK bude časově regulováno. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 

Rekonstrukce inženýrských sítí ve vnitrobloku Tyršovy ulice. 
Jedná se o provedení rekonstrukce plynovodu vtažením do 
stávající roury, rekonstrukce teplovodu, který povede v nové trase a 
opravu povrchu komunikace včetně osazení nového veřejného 
osvětlení ve vnitrobloku za bývalou prodejnou „U Krňoula“. 
Součástí akce bude též demolice a zavoz podzemní uhelny.
Termíny provedení:
Rekonstrukce plynovodu: 1. 6. – 30. 6. 2016,
rekonstrukce teplovodu: 11. 7. – 31. 8. 2016,
oprava komunikace a VO: 1. 9. – 31. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky vnitrobloku. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

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

.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kana-
lizace a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených 
uličních vpustí a výtluků na komunikacích. Další drobné akce na 
inženýrských sítích provádí soukromí investoři.

fkocfelda@mukt.cz

lbroukal@mukt.cz

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

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

Opravy komunikací v měsíci červnu 2016
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Oprava chodníku v Tolstého ulici. foto: Rudolf Lang
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Město Klatovy vypsalo dne 12. 5. 2016 další, v pořadí již 
XLIX. 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. 

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.

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. 

S 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 XLIX. kola je do 26. 8. 2016. 
Žadatelé  se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce 
září 2016.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

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

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

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Čtvrtek 7. července

Pátek 8. července

Sobota 9. července

16:30–17:30 zahájení pouti s programem ve 
spolupráci s klatovskými spolky, 
průvod na pouťové atrakce ul. 
Plánická, ul. Nuderova, Erbenovo 
náměstí, zvýhodněné vstupné na  
pouťové atrakce.

17:45–22:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
18:00–20:30 Vod Klatov do Plzně je cestička... 

- pořad folklorních souborů
Plzeňského kraje, letní kino

12:00 20:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
13:00–18:00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“
15:00–01:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
17:00–18:30 Vítejte u nás, slavnostní zahájení Mezinárodního folklorního festivalu 

na náměstí (vystoupení zahraničních souborů)
18.00     Poutní mše svatá - kaple Zjevení Panny Marie – CHALOUPKA
19:30 23:00 Mordyje Klatovy, kde najdu takový, městečko jako vy... 

(večer Mezinárodního folklorního festivalu věnovaný zakladatelce 
festivalu, představí se české soubory, náměstí Míru)

08:00 20:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
08:00 22:00 POUŤOVÉ STÁNKY - Plánická ulice
08:00–15:00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“.
08:00 17:00 Motoristická pouť a burger festival - oslava 15ti let firmy AUTO 

NEJDL. Burgery různých typů, degustace pivních stylů, atrakce pro děti 
i dospělé, předváděcí jízdy, EKO rally, taneční a pěvecká vystoupení.

09:30 Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní arc. kostel Nar. Panny Marie
09:00 10:00 Úhlavanka, koncert na klatovském náměstí
10:00 22:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA, 

Tradiční setkání heligonkářů a kapel v letním kině Klatovy
10:00 01:00 pouťové atrakce; Erbenovo náměstí
10.30 Mariánská pobožnost; P. Damián Maria Škoda OP

Loretánské litanie Chrámový sbor pod vedením Pavla Hřebce, 
arciděkanský kostel narození Panny Marie

10:30–11:30 Když muzika pěkně hraje program lidových muzik na náměstí

–

–

–
–

–

–
–

–

Čtvrtek 7. července
16:30–17:30 zahájení pouti s programem ve 

spolupráci s klatovskými spolky, 
průvod na pouťové atrakce ul. 
Plánická, ul. Nuderova, Erbenovo 
náměstí, zvýhodněné vstupné na  
pouťové atrakce.

17:45–22:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
18:00–20:30 Vod Klatov do Plzně je cestička... 

- pořad folklorních souborů
Plzeňského kraje, letní kino

Pátek 8. července
12:00 20:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
13:00–18:00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“
15:00–01:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
17:00–18:30 Vítejte u nás, slavnostní zahájení Mezinárodního folklorního festivalu 

na náměstí (vystoupení zahraničních souborů)
18.00     Poutní mše svatá - kaple Zjevení Panny Marie – CHALOUPKA
19:30 23:00 Mordyje Klatovy, kde najdu takový, městečko jako vy... 

(večer Mezinárodního folklorního festivalu věnovaný zakladatelce 
festivalu, představí se české soubory, náměstí Míru)

Sobota 9. července
08:00 20:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
08:00 22:00 POUŤOVÉ STÁNKY - Plánická ulice
08:00–15:00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“.
08:00 17:00 Motoristická pouť a burger festival - oslava 15ti let firmy AUTO 

NEJDL. Burgery různých typů, degustace pivních stylů, atrakce pro děti 
i dospělé, předváděcí jízdy, EKO rally, taneční a pěvecká vystoupení.

09:30 Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní arc. kostel Nar. Panny Marie
09:00 10:00 Úhlavanka, koncert na klatovském náměstí
10:00 22:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA, 

Tradiční setkání heligonkářů a kapel v letním kině Klatovy
10:00 01:00 pouťové atrakce; Erbenovo náměstí
10.30 Mariánská pobožnost; P. Damián Maria Škoda OP

Loretánské litanie Chrámový sbor pod vedením Pavla Hřebce, 
arciděkanský kostel narození Panny Marie

10:30–11:30 Když muzika pěkně hraje program lidových muzik na náměstí

–

–

–
–

–

–
–

–

11.00 Obraz Panny Marie, 331 let od zázraku v Klatovech Mgr. Lukáš 
Kopecký, arciděkanský kostel Narození Panny Marie

14.00    Modlitba svatého růžence Modlitbu vede společenství Mariánské legie, 
arciděkanský kostel Narození Panny Marie            

14:00–15:30 Kdo si hraje, nezlobí - dětský pořad na hlavním pódiu na náměstí
15.00   Pontifikální mše svatá Celebrují kardinál Miloslav Vlk a Mons. 

František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
16:15 průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské, arciděkanský kostel 

Narození Panny Marie 
16:00–17:30 Klatovský hodiny pěkně bijou, že naši mládenci mašírujou vystoupení 

folklorních souborů na náměstí Míru
18.30    Koncert klatovské skupiny Zebedeus spirituály a písně ve vícehlasých 

úpravách, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
18:30–19:30 Dostaveníčko pod Černou věží - vystoupení souborů, náměstí
20:00 00:00 Festivalový galaprogram „Klatovy 2016“ - vyvrcholení MFF, vystoupí 

všechny zúčastněné soubory, náměstí Míru

08:00 18:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
08:00 20:00 POUŤOVÉ STÁNKY - Plánická ulice
09:00 10:00 Skalanka koncert na klatovském náměstí
09.30 Modlitba růžence - Modlitbu vede společenství Mariánské legie, 

arciděkanský kostel Narození Panny Marie
10:00 16:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA - tradiční setkání heligon-

kářů a kapel v letním kině Klatovy
10:00 01:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
10.00 Poutní mše svatá hlavní celebrant: Mons. Michael Slavík Th.D, biskup-

ský vikář pro pastoraci, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
10:30 11:30 průvod městem - začátek u Sokolovny, průvod bude pokračovat 

Plzeňskou a Pražskou ulicí a skončí na klatovském náměstí
12:00 13:00 Roztančené klatovské náměstí - vystoupení na náměstí
13:30 15:00 Naši hosté se loučí - poslední setkání s lidovými písněmi a tanci na 

letošním festivalu, hlavní pódium na náměstí
15:30 17:00 Kabát Revival koncert na klatovském náměstí
16:00 FOTBALOVÝ ZÁPAS Stará garda SK Klatovy 1898 vs. Klub fotbalo-

vých internacionálů České republiky, hřiště Na Rozvoji

VÝSTAVA KLATOVSKÝCH KARAFIÁTŮ
4. 7. -  24. 7. výstavní zahrada proti muzeu, otevřeno denně od 9 od 17 hod. 

–

–
–
–

–

–

–

–
–

–

Neděle  10. července

Ostatní akce a výstavy:

11.00 Obraz Panny Marie, 331 let od zázraku v Klatovech Mgr. Lukáš 
Kopecký, arciděkanský kostel Narození Panny Marie

14.00    Modlitba svatého růžence Modlitbu vede společenství Mariánské legie, 
arciděkanský kostel Narození Panny Marie            

14:00–15:30 Kdo si hraje, nezlobí - dětský pořad na hlavním pódiu na náměstí
15.00   Pontifikální mše svatá Celebrují kardinál Miloslav Vlk a Mons. 

František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
16:15 průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské, arciděkanský kostel 

Narození Panny Marie 
16:00–17:30 Klatovský hodiny pěkně bijou, že naši mládenci mašírujou vystoupení 

folklorních souborů na náměstí Míru
18.30    Koncert klatovské skupiny Zebedeus spirituály a písně ve vícehlasých 

úpravách, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
18:30–19:30 Dostaveníčko pod Černou věží - vystoupení souborů, náměstí
20:00 00:00 Festivalový galaprogram „Klatovy 2016“ - vyvrcholení MFF, vystoupí 

všechny zúčastněné soubory, náměstí Míru

Neděle  10. července
08:00 18:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
08:00 20:00 POUŤOVÉ STÁNKY - Plánická ulice
09:00 10:00 Skalanka koncert na klatovském náměstí
09.30 Modlitba růžence - Modlitbu vede společenství Mariánské legie, 

arciděkanský kostel Narození Panny Marie
10:00 16:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA - tradiční setkání heligon-

kářů a kapel v letním kině Klatovy
10:00 01:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
10.00 Poutní mše svatá hlavní celebrant: Mons. Michael Slavík Th.D, biskup-

ský vikář pro pastoraci, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
10:30 11:30 průvod městem - začátek u Sokolovny, průvod bude pokračovat 

Plzeňskou a Pražskou ulicí a skončí na klatovském náměstí
12:00 13:00 Roztančené klatovské náměstí - vystoupení na náměstí
13:30 15:00 Naši hosté se loučí - poslední setkání s lidovými písněmi a tanci na 

letošním festivalu, hlavní pódium na náměstí
15:30 17:00 Kabát Revival koncert na klatovském náměstí
16:00 FOTBALOVÝ ZÁPAS Stará garda SK Klatovy 1898 vs. Klub fotbalo-

vých internacionálů České republiky, hřiště Na Rozvoji

Ostatní akce a výstavy:
VÝSTAVA KLATOVSKÝCH KARAFIÁTŮ
4. 7. -  24. 7. výstavní zahrada proti muzeu, otevřeno denně od 9 od 17 hod. 

–

–
–
–

–

–

–

–
–

–



Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí 
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je 
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, 
že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších 
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský 
průkaz?

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta 
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis 
v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, 
že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená 
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž 
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých 
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst 
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost 

cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. 
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také 
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, 
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let.

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro 
dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, 
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje 
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí 
fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání 
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti 
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit 
místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů.

V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné 
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pra-
covních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem 
ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních 
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 

.

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, 
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského 
úřadu daného státu, jaké jsou 
podmínky vstupu, pobytu 
a vycestování s nezletilým 
dítětem. Je také třeba dát si 
pozor na to, že některé státy 
mimo Evropskou unii mohou 
vyžadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich 
území nebo ukončení pobytu 
– nejčastěji činí požadovaná 
minimální doba platnosti 
6 měsíců.

Podrobnosti k těmto 
i dalším podmínkám (např. 
vízová povinnost) lze zjistit 
u zastupitelského úřadu 
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva 
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále 
v části „Státy a území – informace na cesty“.

Odbor vnitřních věcí MěÚ Klatovy

www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro 

děti levnější

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

Informací není nikdy dost



  Prázdninový provoz školských zařízení:
Období školního vyučování ve druhém pololetí školního roku 
2015/2016 bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Pro děti a žáky klatovských MŠ a ZŠ o hlavních prázdninách 
provoz zajišťují tato zařízení:

  Mateřské školy:
V období od 1. 7. do 29. 7. 2016 budou v provozu pracoviště: 
MŠ Studentská - pro děti z MŠ Studentská, Národních mučed-

   níků, Luby, Sobětice a U Pošty 
MŠ Podhůrecká - pro děti z MŠ Kal, Máchova, Karafiátová 

    a Koldinova 
V období od 1. 8. do 26. 8. 2016 budou v provozu pracoviště:
MŠ Studentská - pro děti z MŠ Studentská, Nár. mučedníků, 

   Luby, Sobětice a U Pošty
MŠ Máchova - pro děti z MŠ Máchova, Podhůrecká, Koldi-

   nova, Kal a  Karafiátová
Od 29. 8. 2016 budou pro děti, které jsou přihlášené k prázd-
ninovému provozu otevřena všechna pracoviště. Zahájení 
školního roku pro všechny děti je ve čtvrtek 1. 9. 2016.

  Základní školy:
V období od 1. 7. do 31. 7. 2016 provoz zajišťuje 

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
V období od 1. 8.  do 28. 8. 2016 provoz zajišťuje 

Základní škola Klatovy, Plánická ul. 

  Organizace školního roku 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve 
všech základních školách, středních školách a základních 
uměleckých školách ve čtvrtek 1. 9. 2016. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. 1. 2017. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 30. 6. 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. 10. a čtvrtek 27. 
10. 2016. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. 12. 2016 a 
skončí v úterý 3. 1. 2017. Vyučování začne ve středu 4. 1. 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 
2017. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v Klato-
vech od pondělí 6. března do neděle 12. března 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 
14. dubna 2017. 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do 
pátku 1. září 2017. 

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Všem dětem, žákům, pedagogům i rodičům přeji hodně sil 
v posledních dnech školního roku a o prázdninách a dovolených 
mnoho zážitků a odpočinku.

Odbor školství, kultury

a cestovního  ruchu informuje:
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Víte o tom, že právnické osoby nebo fyzické osoby 
oprávněné k podnikání mají možnost zapojit se do systému 
sběru, třídění a zneškodňování odpadů podobných 
komunálním? Tento systém zajišťuje přímo Město Klatovy na 
základě smlouvy s původcem.

Město Klatovy nabízí firmám a občanům podnikajícím na 
území města smlouvu o likvidaci odpadů za velmi výhodných 
podmínek. 

Smlouva o využití odpadového systému města Vám ušetří 
čas, peníze i starosti a pomůže Vám splnit povinnosti 
vyplývající ze zákona o odpadech.

Pro Vaši informaci:

odpadem podobným komunálnímu odpadu nazýváme 
veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání a který je uveden jako komunální odpad 
v Katalogu odpadů 
původcem odpadů je (mimo jiné) právnická osoba nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti 
vznikají odpady  
povinnosti původce jsou uzákoněny v ustanovení §16 
zákona č. 185/2001 o odpadech

Pro bližší informace kontaktujte:
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 
Ing. Monika Stratilová, tel. 376 347 365.

Město Klatovy pomáhá podnikatelům v oblasti odpadů 

Město Klatovy
zastoupené

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

za symbolické nájemné 1,- Kč/měsíc

Pod Černou věží: celoročně
v Hostašových sadech: květen - říjen

Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na 
telefonu 376 312 184, 736 645 218 
email snklatovy@snklatovy.cz

hledá provozovatele  
veřejných WC 

Pod Černou věží a v Hostašových sadech



V květnu proběhla v Pavilonu skla poprvé od jeho otevření 
základní údržba expozice, která byla spojena a jejím 
podstatným rozšířením o více než 100 nových exponátů. Byla 
to akce technicky poměrně náročná, ale zdařila se díky dobré 
spolupráci všech zúčastněných za pouhé dva dny. Jak probíhá 
taková údržba a co je zapotřebí, aby šlo vše bez problémů, to 
přestavuje v pavilonu do 15. 6. i fotoreportáž Karla Nováčka na 
několika panelech. 

Pro léto jsme v Pavilonu skla a v jeho zahradě připravili 
výstavu Uvnitř a venku – sklářská tvorba ateliéru Bystro 
Design z Kamenického Šenova. Výstavu zahájíme vernisáží ve 
středu 15. června v 18 hodin a potrvá do neděle 18. září 2016. 
Oba umělci – Dagmar Pánková 
a Leoš Smejkal – mají hluboký 
vztah k Šumavě, mají ji rádi a 
pravidelně se zde zúčastňují 
různých sklářských akcí (např. 
workshopů v Anníně či 
Vimperku). Jejich tvorbu často 
inspiruje příroda, na vázách 
vykvétají květy a vyrůstají 
listy, sklo se spojuje se dřevem 
apod. Na výstavě ale 
návštěvník najde i další 
předměty – přísně geometricky 
působící vázy či kouzelně 
hravé polštářky ze stříbřeného 
skla. Výstava je pokračováním 
letních akcí, při nichž Pavilon 
skla představuje současnou 
sklářskou tvorbu autorů 
z jiných regionů. Odpoledne 
15. června od 13 do 16 hodin bude také možné setkat se 
v zahradě a v pavilonu neformálně s oběma umělci a přihlížet 
instalaci venkovních objektů. 

I během léta budeme pokračovat v programu pro děti 
Pojďte s námi za zvířátky, při kterém se děti nenásilně 
seznamují s výrobou skla a zahrají si v pavilonu různé hry. 
Mimo to připravujeme k druhému výročí otevření Pavilonu 
skla na víkend 13. – 14.  srpna speciální akci pro šikovné děti (a 
možná i dospělé) Malujeme na sklo, při níž si mohou děti 
namalovat na sklo vlastní dekor a nechat si jej vypálit. Fantazii 
se zde meze nekladou.  

Pro dny klatovské pouti je 
vedle výstavy připravena na 
pátek 8. července od 17 hodin 
komentovaná prohlídka stálou 
expozicí s kurátorkou Jitkou 
Lněničkovou a v sobotu 9. 
července budou členky 
Krajkářského klubu Klatovy 
vytvářet  v zahradě u pavilonu 
díla inspirovaná šumavským 
sklem – Sklo v krajce.  

Bližší informace o všech 
akcí na webových strán-
kách pavilonu a facebooku: 

Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

www.pask-klatovy.cz 

Co je nového v Pavilonu skla 
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Proměna stálé expozice

Léto v Pavilonu skla

Programy pro děti

Klatovská pouť 

v Pavilonu skla

foto:  Marek VanešNové exponáty Pavilonu skla 
– leptané sklo z 1. čtvrtiny 20. století.

foto:  Gabriel Urbánek

Váza s květy 
– ateliér Bystro Design, 2015.

foto: Marek Vaneš

Nové exponáty Pavilonu skla 
– hutně zdobené sklo z první-
ho desetiletí 20. století.

Informace o provedení taktické-

ho cvičení složek IZS Klatovy

Informace o provedení taktické-

ho cvičení složek IZS Klatovy
Dne 16. června 2016 v dopoledních hodinách bude 

v prostorách zimního stadionu, ZŠ Tolstého a části sídliště Pod 
Hůrkou provedeno taktické cvičení jednotek Integrovaného 
záchranného systému Klatovy zaměřeného na likvidaci uniklé 
nebezpečné látky a evakuaci obyvatelstva ze zamořeného 
prostoru (evakuace se bude týkat jen ZŠ Tolstého). 

Upozorňujeme obyvatele města, že v průběhu cvičení 
dojde k simulaci úniku otravné látky kouřem a zároveň i ke 
spuštění elektronické veřejné poplachové sirény s informací 
o úniku nebezpečné látky, umístěné na objektu zimního 
stadionu.

Rovněž bude v průběhu cvičení omezen provoz na 
přístupových komunikacích v okolí zimního stadionu a ZŠ 
Tolstého. 

Děkujeme všem za pochopení.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník VIII. 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 - 
 Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz

Vážení čtenáři, v letošním roce již po šesté 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 v Klatovském zpravodaji, 
vyhlášení vítězové budou přijati vedením města na klatovské 
radnici v lednu 2017. 

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. 2016.

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2016 v Klatovech 

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2016 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2016 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Informace k rozmístění 

kontejnerů na bioodpad 

Informace k rozmístění 

kontejnerů na bioodpad 
Město Klatovy upozorňuje občany města na rozmístění 

nových kontejnerů na bioodpad na území města na 
prozatímních 42 stanovištích. Přesný rozpis a mapka budou 
k dispozici na webových stránkach města Klatov. 

Nové biokontejnery o objemu 1100 litrů mají hnědou barvu 
a jsou výrazně označeny. Jsou určeny pro odkládání 
biologických odpadů rostlinného původu. Tím se rozumí 
slupky od zeleniny, brambor, posekaná tráva, drobné větvičky, 
listí apod. Obsah biokontejnerů bude odvezen a zpracován 
v kompostárně města. Pro správnou funkci kompostárny je 
důležité nemísit s tímto odpadem živočišné zbytky (maso, 
vejce, zbytky jídel apod.) a samozřejmě neodkládat do 
biokontejnerů jiné odpady, které patří do běžných popelnic či 
do tříděného odpadu. Rovněž žádáme občany, aby do 
biokontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky 
zpětného odběru (jako jsou např. baterie, zářivky, plechovky od 
barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými 
látkami apod.)

Biokontejnery jsou pravidelně vyváženy a budou 
občanům  k dispozici v období od 1.  4. 2016 – 31. 10. 2016.
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ZDARMA

… zaslechnu občas v těchto 
dnech jako povzdech. Někdy 
s trochou nadsázky, jindy i s 
trochou závisti zazní s blížícím 
se koncem školního roku na 
úkor pedagogů.  Ano, dozajista 
je to ta příjemnější stránka 
učitelské profese. 

Zejména si jí považují 
učitelé v době, kdy nemusí 
složitě řešit hlídání vlastních 
ratolestí.

Nahlížet však na učitelskou 
profesi pouze z tohoto pohledu 
mi přijde trochu zkratkovité, 
ale rozhodně není zlé a vět-

šinou končí konstatováním, že 
by dotyčný do třídy nevstoupil 
ani náhodou.

Jako velkou nespravedli-
vost, snad i urážku našich 
učitelů cítím ve chvíli, kdy 
jejich práci hodnotíme nikoliv 
na základě celkové přípravy 
žáků pro další vzdělávání 
a jejich budoucí profesní uplat-
nění, ale na základě dílčích, 
často malicherných sporů či ne-
prosazení si osobité představy 
o vzdělávání svého vlastního 
dítěte. Rozdíl mezi prací škol 
dnes a před dvaceti (třiceti) lety 
je naprosto diametrální. Jsou 
daleko otevřenější a vstřícnější 
k dialogu, jak s rodiči, tak 
přímo se žáky. Vše podpořeno 
asistentskou péčí v případě 
individuálních potřeb dětí. 
Určité hranice však ctít nutné 
je. Děti se musí naučit spolu 
vycházet a respektovat jeden 
druhého. A to i tehdy, když se 
jedinci zrovna nechce.

Klatovské školy si vedou 
velmi dobře. Kvalitní práci 
jejich učitelů snad nejlépe 
dokládají počty žáků, kteří jsou 
úspěšní v navazujícím středo-
školském studiu či posléze při 
příjímacích řízeních na školy 

Zase dva měsíce…
vysoké. Studenti se velmi dob-
ře umisťují i na nejrůznějších 
olympiádách a soutěžích. 
Gymnazisté patří mezi špičku 
v kraji. Velkou radost jsem 
zažil ve chvíli, kdy studenti 
Střední školy zemědělské 
a potravinářské zúročili svoje 
odborné znalosti na poli me-
zinárodním. Dostalo se jim té 
cti, že se svými učiteli 
odborného výcviku zajišťovali 
prestižní akci České republiky 
v Monaku. Vřelé uznání od 
paní velvyslankyně Marie 
Chatardové a zejména monac-
kého knížete Alberta II. bylo 
pro ně velkým zážitkem. Ostat-
ně právě zážitky, které prožijí 
na nejrůznějších školních, 
sportovních, poznávacích 
a kulturních aktivitách si děti 
odnáší do dalšího života. A jsou 
to opět jejich učitelé, kteří 
v nich probouzí zájem a chuť 
je dále rozvíjet. Kdy jindy 
než o právě začínajících 
prázdninách.

Vážení Klatované, přeji 
vám hezké prázdninové dny.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  12. 7. 2016

Úterý  23. 8. 2016

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  27. 9. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

2x foto: archiv MěÚ 
Studenti SŠZP Klatovy.Studenti SŠZP Klatovy.Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, 

Monacký kníže Albert II., velvyslankyně Marie Chatardová.
Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, 
Monacký kníže Albert II., velvyslankyně Marie Chatardová.
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vztahy, v souladu s politikou územního rozvoje ČR, zásadami 
územního rozvoje Plzeňského kraje a že je tudíž možné jej veřejně 
projednat. Dalšími dotčenými orgány, jejichž názor musel být 
respektován, byly například i ministerstvo dopravy, ŘSD, Krajská 
hygienická stanice, České dráhy, ČEZ, RWE,  Povodí Vltavy , Policie 
ČR, sousední obce … je opravdu mnoho úřadů a institucí, které mají 
právo se k návrhu územního plánu vyjádřit a požadovat, aby jejich 
požadavky byly akceptovány. Ačkoliv je to proces nesnadný, měl by 
být zárukou, že tím jsou ochráněny všechny oprávněné zájmy 
společnosti.

V neposlední řadě pak musely být „vypořádány“ připomínky 
občanů a podnikatelských subjektů. Tým pracující na územním plánu 
se snažil přistupovat k nim pozitivně: brát je jako podněty ke zlepšení. 
Je samozřejmé, že ne všem bylo možné vyhovět. Některé podněty 
byly dílem určitého nedorozumění, na ty se „odpovídalo“ nejsnáze. 
Na samém závěru prací, těsně před projednáním plánu v zastu-
pitelstvu, byla předložena petice občanů z okolí sídliště za Retexem, 
která požadovala, aby z územního plánu byl vyňat koridor tzv. MOK5 
(místní obslužné komunikace) podél železniční trati mezi ulicemi 
Domažlická a Cibulkova. Koridor určující tzv. severojižní 
„tangenciálu“, jež by lépe začlenila část města, kterou protíná, do 

celku města. Právě na tomto 
příkladu jsme se snažili i na 
samotném jednání zastupitelstva 
vysvětlit jeden z prvků archi-
tektury územního plánu: územní 
studii. 

Územní plán definuje základní 
strategické vazby. Je však zřejmé, 
že určité části města musí být po-
souzeny detailněji, musí být vzaty 
v úvahu nejen potřeby urbani-
stické, ale i jejich případné dů-
sledky – ekonomické, vlastnické, 
infrastrukturní, vliv na kvalitu 

života občanů: zkrátka potřebují hlubší posouzení věci. Nástrojem 
takového posouzení je právě územní studie. Nový územní plán jich 
předepisuje celkem dvacet šest. Jednou z nich je i studie, jež bude 
řešit zmíněný dopravní koridor.  

Podstatné je, že zadavatelem každé studie bude město Klatovy 
a že její příprava a projednání bude probíhat v součinnosti s občany, 
vlastníky pozemků, subjekty v daném místě podnikajícími. Odborníci 
budou muset přijít s návrhy, snést argumenty, nebudou moci 
pominout názory občanů. Zcela zřetelně bych chtěl uvést, že město 
Klatovy neuvažuje o žádném „násilném řešení vlastnických vztahů“, 
jak je nám snad, jak jsem zaslechl, podsouváno. Nechceme bourat, 
chceme tvořit. Nechceme diktovat, chceme vytvářet možnosti 
a příležitosti. 

Pozitivní přístup je myslím základem nového územního plánu. 
I tak jej, zdařile, architekt Fišer při jednání na zastupitelstvu 
představil. Na zastupitelstvu jsem řekl, že jsem přesvědčen, že jako 
město máme výborného architekta na územní plán, který navíc 
dokázal získat k našemu městu vztah, že celý proces přípravy byl 
jednou dlouhou oponenturou a že tudíž máme i kvalitní územní plán. 
Budoucnost prověří, zda mám pravdu či nikoliv. 

O plánu samotném, jeho struktuře (jen výroková část má téměř 
200 stran, četné výkresy atd.) bych se rád zmínil v některém z příštích 
čísel Zpravodaje. Zatím Vám jej mohu doporučit k prostudování na 
www stránkách našeho města.

Přeji Vám krásné léto,

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

Dámy a pánové,

dne 28. 6. 2016 schválilo 
Zastupitelstvo města Klatovy 
nový územní plán. Ten nahradí 
starý územní plán, který platil od 
roku 1994 a byl celkem 17x 
upravován. Schválením nového 
územního plánu byla završena 
dlouhá cesta jeho přípravy. 
Dovolte mi, abych ji v tomto 
příspěvku připomenul.

Cesta začala již v květnu 
2012, kdy zastupitelstvo 
rozhodlo o tom, že zadání nového 
územního plánu, respektive 
výběr jeho zpracovatele, budou 

realizovány formou architektonické soutěže. Ta byla vyhlášena na 
podzim 2012, do odborné poroty se nám podařilo získat renomované 
osobnosti. Soutěže se zúčastnilo 9 ateliérů, které, jak porota 
konstatovala, předložily hodnotné návrhy. Vítězství si odnesl ateliér 
Aulík – Fišer Architekti, s.r.o. a partnerem pro město při přípravě 
nového územního plánu se stal Ing. arch. Jakub Fišer.

Po rozsáhlých a náročných analytických pracích, při nichž se 
architekti podrobně seznámili s městem, integrovanými obcemi, 
prozkoumali všechny relevantní vazby a souvislosti a zhodnotili 
i uplatnění starého územního plánu, přistoupili k vlastnímu návrhu 
územního plánu. Celý proces probíhal v součinnosti s příslušnými 
pracovníky města, dodržení všech zákonných podmínek přísně hlídal 
odbor výstavby a územního plánování. O průběhu prací jsme 
informovali nejen zastupitelstvo, radu města, odborné komise rady 
města, ale i veřejnost – prostřednictvím www stránek, ale i na vícero 
jednáních, která se uskutečnila. Velmi významná byla zejména 
jednání s osadními výbory, neboť až doposud integrované obce 
(s několika výjimkami) neměly svůj vlastní územní plán. To se nyní 
změnilo, i integrované obce svůj vlastní územní plán, který je 
nedílnou součástí plánu města, již mají.

V průběhu doby se autoři plánu museli vyrovnat i se změnami 
legislativy. Svůj návrh územního plánu opakovaně představili 
zastupitelům, radě města, komisi výstavby a územního plánování. 
Podněty a připomínky, které takto získali, se postupně snažili 
zapracovat do návrhu územního plánu. Autoři však museli svůj návrh 
obhájit i při jednání s tzv. dotčenými orgány – jejich seznam je 
dlouhý, za všechny připomenu jen Krajský úřad Plzeňského kraje, 
který na závěr jednání vydal prostřednictvím svého odboru 
regionálního rozvoje stanovisko k návrhu územního plánu Klatovy. 
To konstatuje, že návrh je zpracován s ohledem na širší územní 
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VÝSTAVY:
Galerie knihovny: 
VODNÍ SVĚT – práce dětí z výtvarně keramických kroužku Domu dětí 
a mládeže Klatovy

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Oddělení pro děti a mládež:
Městská knihovna Klatovy nabízí KURZ KRESBY – základy 
ilustrování – s lektorem Lukášem Korcem ve dnech 22. – 24. 8. 2016. 

Dále nabízí kurz VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU s lektorkou Ivanou 
Sieberovou, v pondělí 29. 8. 2016.

Bližší informace v oddělení pro děti a mládež a na , 
přihlášky do 20. 7. 2016.          

Čítárna:
Klub Křišťál Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy 
pořádá výstavu tvorby členů Křišťál Klatovy s tématem LÉTO.

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy

– červenec 2016 
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Vědět jak se chovat v různých 
životních situacích je důležité 
i pro malé děti. I přes sebelepší 
péči rodičů se může stát něco 
nepředvídatelného a když dítě 
dokáže správně zareagovat, je 
pak vše mnohem jednodušší. 
V rámci Zdravého města Klatovy 
uspořádala Městská policie Kla-
tovy ve spolupráci s Mateřskou 
školou Klatovy ve školním roce 
2015/2016 preventivní program, 
do kterého se zapojilo sedm tříd 
tří klatovských mateřských škol. 
Pro každou třídu bylo připraveno 
šest setkání s městskou strážnicí 
Milenou Duchkovou a jejími 
kolegy. Předškoláci se dozvěděli 
zábavnou formou, jak reagovat 

v případě, když se ztratí, když se setkají s nebezpečnými lidmi či 
toulavým psem i jak se chovat na silnici. Vše bylo řešeno hrou, takže 
si děti vyzkoušely aktivně různé situace a snáze si tak zapamatovaly 
jejich řešení.

Preventivní program s městskou policií byl v právě končícím 
školním roce novinkou, která se osvědčila. Projekt bude tedy 
pokračovat v dalších klatovských mateřských školách i ve školním 
roce 2016/2017. Domnívám se, že tyto aktivity jsou potřebné 
a budeme je nadále rozvíjet.

Město Klatovy je členem Místní akční skupiny (MAS) Pošumaví 
od jejího založení v roce 2004. Místní akční skupina Pošumaví má 
právní formu zapsaného spolku, který má nyní 58 členů. Členy jsou 
svazky obcí, města, neziskové organizace a podnikatelské subjekty 
z území MAS, které zahrnuje Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko, 
Kdyňsko a část jižního Plzeňska. Aktuálně má MAS sídlo 
v Klatovech (bývalý dominikánský klášter, Plánická 174, II. patro), 
kde bude v nadcházejícím období rozvíjet své aktivity. Ty zahrnují 
různé činnosti v oblasti vzdělávání, turistického ruchu, poradenství 
apod., mimo jiné se MAS podílí i na organizování soutěže 
„Regionální potravina Plzeňského kraje“.  MAS Pošumaví bude nyní 
připravovat také tzv. Místní akční plány pro obce s rozšířenou 
působností Klatovy, Sušice a Horažďovice. Tyto plány budou sloužit 
k rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků do 15 let. 

Především však prostřednictvím MAS Pošumaví byly na území 

její působnosti v letech 2007 – 2015 podpořeny projekty v celkové 
hodnotě zhruba 67,5 milionu Kč, zejména z Programu rozvoje 
venkova (PRV). Na období 2014 – 2023 půjde čerpat prostřednictvím 
MAS ze tří programů (PRV, Integrovaný regionální operační program 
a Operačního programu zaměstnanost) částku ve výši zhruba 
180 000 000 Kč. Místní akční skupina se na toto musela závazně 
připravit, což znamenalo získat standardizaci od Ministerstva 
zemědělství ČR, která osvědčuje schopnost MAS vykonávat činnosti 
určené Evropskou unií, a vypracovat Strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD), kterou schvaluje Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR. Po jejím schválení MAS vyhlásí první výzvy na žádosti 
o dotace pro zájemce z území MAS. Předpokládá se, že to bude ve 
druhém pololetí letošního roku. Bližší informace o aktivitách MAS 
získáte na www stránkách: .

Před hlavní turistickou sezónou jsme informační centrum města 
přestěhovali do nových prostor renesanční budovy čp. 66/I na 
náměstí, kde sídlí část městského úřadu. Nové informační centrum 
je důstojné, prostorné a s dostatečným zázemím. Vybavení interiéru je 
řešeno v moderním jednoduchém designu, který podtrhuje nádhernou 
prostoru historického mázhauzu. Přijďte se podívat.

Přeji Vám krásné léto a hezkou pouť.

http://www.masposumavi.cz

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

V mateřské škole spojili zábavu s prevencí

Informační centrum najdete v nových prostorách

Místní akční skupina Pošumaví se připravuje 

na další podporu projektů
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 1. 6. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o třech 

osobách, které zlomily strom v Podbranské ulici. Hlídka 
strážníků MP na základě popisu tyto osoby zadržela v ulici 
Tyršova. Zadržení vše popřeli, ale událost vidělo několik 
svědků, kteří jejich konání potvrdili. Protože zadržení byli 
podezřelí z protiprávního jednání poškození věci, byly 
všechny zjištěné skutečnosti předány k dalšímu šetření 
příslušnému správnímu orgánu MěÚ.

Při kontrole veřejného pořádku dne 3. 6. 2016 zjistila stálá 
služba MP prostřednictvím kamerového systému skupinu 
pěti osob s volně pobíhajícím psem v ulici kpt. Jaroše. Jedna 
z osob lezla po sloupu veřejného osvětlení a trhala květiny 
ze zavěšeného květináče. Hlídka strážníků osoby zadržela 
a po kontrole totožnosti přestupek vyřešila. Muž, kterému 
patřil pobíhající pes (rotvajler), odmítl se strážníky tento 
přestupek řešit, proto byla věc předána příslušnému 
správnímu orgánu MěÚ.

Dne 4. 6. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o muži, 
který nabízel zboží na parkovišti u OD Kaufland a nepří-
jemně obtěžoval kolemjdoucí. Hlídka strážníků zde zadržela 
muže slovenské národnosti, kterému za porušování tržního 
řádu města uložila blokovou pokutou ve výši 5000,- Kč.

Dne 5. 6. 2016 přijala hlídka strážníků MP 
oznámení o opilci, který v objektu nemocnice 
vyhrožoval zaměstnanci „pepřákem“. 
Strážníci MP na místě nalezli jí známého muže 
užívajícího často alkohol. Muž si šel koupit do nemocnice 
kávu z automatu, ale protože přístroj nefungoval, začal do něj 
mlátit. Strážníci muže vykázali z objektu nemocnice, věc 
vyřešili domluvou.

Dne 19. 6. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o kouři, 
který se valil z jednoho bytu v Prusíkově ul. Událost byla 
předána HZS a na místo byla vyslána hlídka strážníků MP. 
Hasiči po vniknutí do bytu zjistili, že jeho majitel nechal na 
sporáku vařit oběd, přičemž z bytu odešel. Další úkony 
spojené s odstraněním nebezpečí požáru zajišťovali hasiči 
HZS.

Dne 20. 6. 2016 zjistila hlídka MP při kontrolní činnosti 
v ulici Vídeňská na parkovišti pro vozidla tělesně 
postižených zaparkované vozidlo s neplatným parkovacím 
průkazem. Při kontrole totožnosti řidiče vozidla bylo zjištěno 
neoprávněné užívání parkovacího průkazu pro tělesně 
postižené, průkaz byl okopírovaný. Strážníci po 
zjištění všech potřebných skutečnosti předali věc k řešení 
příslušnému správnímu orgánu MěÚ.

Dne 23. 6. 2016 byla vyslána hlídka strážníků do ulice 
Koldinova, kde mělo docházet k fyzickému napadání. Po 
příjezdu kontaktovali strážníci na venkovní terase restaurace 
muže a ženu, která měla být napadena. K žádnému 
fyzickému napadání v tu chvíli nedocházelo, ale na místě 
byly rozbité židle a převrhnutý stůl. Napadená žena 
strážníkům popsala k čemu došlo a proč ji muž napadl. Ten 
ale odmítl cokoliv na místě řešit, vystupoval agresivně, 
a proto byla na místo přivolána i hlídka PČR. 

Ing. František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

navíc 

  Prázdninový provoz školských zařízení:
Období školního vyučování ve druhém pololetí školního roku 
2015/2016 bylo ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Pro děti a žáky klatovských MŠ a ZŠ o hlavních prázdninách 
provoz zajišťují tato zařízení:

  Mateřské školy:
V období od 1. 7. do 29. 7. 2016 budou v provozu pracoviště: 
MŠ Studentská - pro děti z MŠ Studentská, Národních mučed-

   níků, Luby, Sobětice a U Pošty 
MŠ Podhůrecká - pro děti z MŠ Kal, Máchova, Karafiátová 

    a Koldinova 
V období od 1. 8. do 26. 8. 2016 budou v provozu pracoviště:
MŠ Studentská - pro děti z MŠ Studentská, Nár. mučedníků, 

   Luby, Sobětice a U Pošty
MŠ Máchova - pro děti z MŠ Máchova, Podhůrecká, Koldi-

   nova, Kal a  Karafiátová
Od 29. 8. 2016 budou pro děti, které jsou přihlášené k prázd-
ninovému provozu, otevřena všechna pracoviště. 

  Základní školy:
V období od 1. 7. do 31. 7. 2016 provoz zajišťuje 

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
V období od 1. 8.  do 28. 8. 2016 provoz zajišťuje 

Základní škola Klatovy, Plánická ul. 

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Zahájení 
školního roku pro všechny děti je ve čtvrtek 1. 9. 2016.

Zahájení školního roku pro všechny žáky je ve čtvrtek 1. 9. 2016.

Odbor školství, kultury

a cestovního  ruchu informuje:

Město Klatovy
zastoupené

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

za symbolické nájemné 1,- Kč/měsíc

Pod Černou věží: celoročně
v Hostašových sadech: květen - říjen

Informace a možnost prohlídky nebytového prostoru na 
telefonu 376 312 184, 736 645 218 
email snklatovy@snklatovy.cz

hledá provozovatele  
veřejných WC 

Pod Černou věží a v Hostašových sadech



Čtvrtek 7. července

Pátek 8. července

Sobota 9. července

16:30–17:30 zahájení pouti s programem ve 
spolupráci s klatovskými spolky, 
průvod na pouťové atrakce ul. 
Plánická, ul. Nuderova, Erbenovo 
náměstí, zvýhodněné vstupné na  
pouťové atrakce.

17:45–22:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
18:00–20:30 Vod Klatov do Plzně je cestička... 

- pořad folklorních souborů
Plzeňského kraje, letní kino

12:00 20:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
13:00–18:00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“
15:00–01:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
17:00–18:30 Vítejte u nás, slavnostní zahájení Mezinárodního folklorního festivalu 

na náměstí (vystoupení zahraničních souborů)
18.00     Poutní mše svatá - kaple Zjevení Panny Marie – CHALOUPKA
19:30 23:00 Mordyje Klatovy, kde najdu takový, městečko jako vy... 

(večer Mezinárodního folklorního festivalu věnovaný zakladatelce 
festivalu, představí se české soubory, náměstí Míru)

08:00 20:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
08:00 22:00 POUŤOVÉ STÁNKY - Plánická ulice
08:00–15:00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“.
08:00 17:00 Motoristická pouť a burger festival - oslava 15ti let firmy AUTO 

NEJDL. Burgery různých typů, degustace pivních stylů, atrakce pro děti 
i dospělé, předváděcí jízdy, EKO rally, taneční a pěvecká vystoupení.

09:30 Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní arc. kostel Nar. Panny Marie
09:00 10:00 Úhlavanka, koncert na klatovském náměstí
10:00 22:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA, 

Tradiční setkání heligonkářů a kapel v letním kině Klatovy
10:00 01:00 pouťové atrakce; Erbenovo náměstí
10.30 Mariánská pobožnost; P. Damián Maria Škoda OP

Loretánské litanie Chrámový sbor pod vedením Pavla Hřebce, 
arciděkanský kostel narození Panny Marie

10:30–11:30 Když muzika pěkně hraje program lidových muzik na náměstí

–

–

–
–

–

–
–

–

Čtvrtek 7. července
16:30–17:30 zahájení pouti s programem ve 

spolupráci s klatovskými spolky, 
průvod na pouťové atrakce ul. 
Plánická, ul. Nuderova, Erbenovo 
náměstí, zvýhodněné vstupné na  
pouťové atrakce.

17:45–22:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
18:00–20:30 Vod Klatov do Plzně je cestička... 

- pořad folklorních souborů
Plzeňského kraje, letní kino

Pátek 8. července
12:00 20:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
13:00–18:00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“
15:00–01:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
17:00–18:30 Vítejte u nás, slavnostní zahájení Mezinárodního folklorního festivalu 

na náměstí (vystoupení zahraničních souborů)
18.00     Poutní mše svatá - kaple Zjevení Panny Marie – CHALOUPKA
19:30 23:00 Mordyje Klatovy, kde najdu takový, městečko jako vy... 

(večer Mezinárodního folklorního festivalu věnovaný zakladatelce 
festivalu, představí se české soubory, náměstí Míru)

Sobota 9. července
08:00 20:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
08:00 22:00 POUŤOVÉ STÁNKY - Plánická ulice
08:00–15:00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“.
08:00 17:00 Motoristická pouť a burger festival - oslava 15ti let firmy AUTO 

NEJDL. Burgery různých typů, degustace pivních stylů, atrakce pro děti 
i dospělé, předváděcí jízdy, EKO rally, taneční a pěvecká vystoupení.

09:30 Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní arc. kostel Nar. Panny Marie
09:00 10:00 Úhlavanka, koncert na klatovském náměstí
10:00 22:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA, 

Tradiční setkání heligonkářů a kapel v letním kině Klatovy
10:00 01:00 pouťové atrakce; Erbenovo náměstí
10.30 Mariánská pobožnost; P. Damián Maria Škoda OP

Loretánské litanie Chrámový sbor pod vedením Pavla Hřebce, 
arciděkanský kostel narození Panny Marie

10:30–11:30 Když muzika pěkně hraje program lidových muzik na náměstí

–

–

–
–

–

–
–

–

11.00 Obraz Panny Marie, 331 let od zázraku v Klatovech Mgr. Lukáš 
Kopecký, arciděkanský kostel Narození Panny Marie

14.00    Modlitba svatého růžence Modlitbu vede společenství Mariánské legie, 
arciděkanský kostel Narození Panny Marie            

14:00–15:30 Kdo si hraje, nezlobí - dětský pořad na hlavním pódiu na náměstí
15.00   Pontifikální mše svatá Celebrují kardinál Miloslav Vlk a Mons. 

František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
16:15 průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské, arciděkanský kostel 

Narození Panny Marie 
16:00–17:30 Klatovský hodiny pěkně bijou, že naši mládenci mašírujou vystoupení 

folklorních souborů na náměstí Míru
18.30    Koncert klatovské skupiny Zebedeus spirituály a písně ve vícehlasých 

úpravách, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
18:30–19:30 Dostaveníčko pod Černou věží - vystoupení souborů, náměstí
20:00 00:00 Festivalový galaprogram „Klatovy 2016“ - vyvrcholení MFF, vystoupí 

všechny zúčastněné soubory, náměstí Míru

08:00 18:00 STAROČESKÝ TRH  - náměstí Míru
08:00 20:00 POUŤOVÉ STÁNKY - Plánická ulice
09:00 10:00 Skalanka koncert na klatovském náměstí
09.30 Modlitba růžence - Modlitbu vede společenství Mariánské legie, 

arciděkanský kostel Narození Panny Marie
10:00 16:00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA - tradiční setkání heligon-

kářů a kapel v letním kině Klatovy
10:00 01:00 pouťové atrakce Erbenovo náměstí
10.00 Poutní mše svatá hlavní celebrant: Mons. Michael Slavík Th.D, biskup-

ský vikář pro pastoraci, arciděkanský kostel Narození Panny Marie
10:30 11:30 průvod městem - začátek u Sokolovny, průvod bude pokračovat 

Plzeňskou a Pražskou ulicí a skončí na klatovském náměstí
12:00 13:00 Roztančené klatovské náměstí - vystoupení na náměstí
13:30 15:00 Naši hosté se loučí - poslední setkání s lidovými písněmi a tanci na 

letošním festivalu, hlavní pódium na náměstí
15:30 17:00 Kabát Revival koncert na klatovském náměstí
16:00 FOTBALOVÝ ZÁPAS Stará garda SK Klatovy 1898 vs. Klub fotbalo-

vých internacionálů České republiky, hřiště Na Rozvoji

VÝSTAVA KLATOVSKÝCH KARAFIÁTŮ
4. 7. -  24. 7. výstavní zahrada proti muzeu, otevřeno denně od 9 od 17 hod. 

–

–
–
–

–

–

–

–
–

–
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Městské kulturní středisko Klatovy zve:
HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU

Koncert skupiny „Yellow sisters“ od 18.00 hodin. 
22. 7. 2016 Barbora Mochowa  - koncert  od 18.00 
hodin v renesančním dvorku domu č. 66.
29. 7. 2016 „Vivat Carolus Quartus“ - komponovaný program Š. Raka 
a A. Strejčka k 700. výročí narození Karla IV. od 18.00 hodin v renesančním 
dvorku domu č. 66. 

Vystoupí: HODINY, MIRAI, NEBE. After party: DJ Honza Antal. 
Moderátor: Jirka Pelnář. Camp lázně Klatovy, 16.00 hodin. Vstupenky 
v předprodeji 249 Kč, na místě 299 Kč a pro děti do 10 let dokonce 99 Kč po 
celou dobu předprodeje!!! Kupujte online, v síti Ticketstream, v kulturním 
domě, nebo v Infocentru na náměstí Míru v Klatovech.
 
23. 7. 2016  IMODIUM 
Rockový koncert, od 19.00 hodin předkapela CHAI , od 21.00 hodin 
IMODIUM. Náměstí Míru Klatovy. 

15. 7. 2016 
„Tears in the pudding“

16. 7. 2016 OPEN AIR LÁZNĚ KLATOVY S HITRÁDIEM FM PLUS

„ “

LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY

- na náměstí Míru Klatovy vždy od 18.00 hodin.
13. 7. 2016  STRÝČKOVA ZAHRÁDKA 
20. 7. 2016  SIRKYSKON  
27. 7. 2016  TEREZA ELECTRICLADY HRUBANOVÁ

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách  
a na .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz
facebook.com/mksklatovy

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Klatovská pouť v roce 2016 – dopravní omezení
Pořádání tradiční klatovské pouti se opětovně dotkne i místní silniční 

dopravy. 
Od pátku 8. 7. 2016 01.00 hodin bude uzavřena objízdná komunikace, 

včetně parkovacích ploch na náměstí Míru. Vozidla mohou projíždět 
náměstím pouze mezi ulicemi Pražská, Vídeňská.

Od soboty 9. 7. 01.00 hodin do neděle 10. 7. cca do 23.00 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 vedoucí 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 23.00 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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Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Křižíkova. Jedná se o provedení 
rekonstrukce vodovodu, plynovodu, výměnu veřejného osvětlení 
a rekonstrukce povrchu komunikace formou tzv. „Obytné zóny“. 
Termíny provedení: 
Rekonstrukce vodovodu: 4. 4. – 30. 4. 2016 - hotovo,
rekonstrukce plynovodu: 2. 5. – 20. 5. 2016 - hotovo,
rekonstrukce komunikace a VO: 16. 5. – 8. 7. 2016.
Práce se provádí za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.

Oprava chodníků a VO v části ulice Tolstého - jedná se o celoplošnou 
opravu povrchu oboustranných chodníků a výměnu kabelů a sloupů 
veřejného osvětlení v části ulice Tolstého v úseku od Podhůrecké po 
Družstevní ulici, úpravu povrchu prostoru před základní školou.
Termín provedení: v období od 2. 5. do 8. 7. 2016,
chodník před ZŠ Tolstého v období od 4. 7. do 22. 7. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Točník - chodník u silnice III/11766 - II. etapa – spoluinvestoři akce 
město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Jedná se o pro-
vedení rekonstrukce křižovatky směr Předslav, odvodnění komunikace, 
nového veřejného osvětlení, výstavbu oboustranných chodníků.
Termín provedení: 1. 7. – 31. 8. 2016.
Práce se provedou za částečné uzavírky křižovatky po polovinách 
vozovky. Provoz bude řízen přenosným dopravním značením.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v obci Štěpánovice - MK směr 
Sekrýt. Jedná se o provedení rekonstrukce vodovodního řadu v části 
komunikace za bývalou školou. Následovat bude celoplošná oprava 
povrchu této části komunikace.
Rekonstrukce vodovodu: do 7. 7. 2016,
Oprava povrchu vozovky: do 16. 7. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky provozu s umožněním vjezdu 
pro dopravní obsluhu.

Oprava chodníku naproti MŠ v obci Luby – jedná se o provedení 
celoplošné opravy povrchu chodníku vedoucího vlevo od silnice I/27 
v ulici 5. května. Před touto opravou se provede rekonstrukce telefonního 
kabelu. Termín provedení: 
Rekonstrukce telefonu: 20. 7. 22. 7. 2016,
Oprava povrchu chodníku: 23. 6. 15. 7. 2016,
Práce se provedou za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Klatovy, etapa 1, 1. část. 
Jedná se o celkovou rekonstrukci vozovek, chodníků, parkovacích ploch, 
veřejného osvětlení a zeleně v části Prusíkovy ulice.
Termín provedení: 15. 6. – 15. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. Přístup 
pro pěší do jednotlivých bytových domů bude zabezpečen.
Koordinaci a technický dozor na stavbě provádí: Ing. Václav Špičák, 
tel. 376 347 351.

Výměna plynovodu v ulicích Kvapilova, Cibulkova – investor akce 
RWE Gas Net s.r.o. – jedná se o výměnu plynovodu v chodníku v těchto 
ulicích.
Termín provedení: v období od dubna nejpozději do 31. 7. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených chodníků. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Dvořákova. Jedná se 
o provedení rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu a opravy 
povrchu vozovky a chodníků v této ulici.
Termíny provedení:
Rekonstrukce plynovodu: 13. 6. – 3. 7. 2016,

 – 
 – 

rekonstrukce kanalizace: 4. 7. – 17. 7. 2016,
rekonstrukce vodovodu: 18. 7. – 30. 7. 2016,
oprava povrchu komunikací: 1. 8. – 28. 8. 2016. 
Práce se provedou za úplné uzavírky. Zásobování firem INTERTELL 
a ŠVaK bude regulováno dle harmonogramu prováděných prací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 

Rekonstrukce inženýrských sítí ve vnitrobloku Tyršovy ulice. Jedná se 
o provedení rekonstrukce plynovodu vtažením do stávající roury, 
rekonstrukce teplovodu, který povede v nové trase a opravu povrchu 
komunikace včetně osazení nového veřejného osvětlení ve vnitrobloku za 
bývalou prodejnou „U Krňoula“. Součástí akce bude též demolice a zave-
zení podzemní uhelny.
Termíny provedení:
Rekonstrukce plynovodu: 1. 6. – 30. 6. 2016,
rekonstrukce teplovodu: 11. 7. – 31. 8. 2016,
oprava komunikace a VO: 1. 9. – 31. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky vnitrobloku. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava dvou částí chodníků v Procházkově ulici. Jedná se o celo-
plošnou opravu povrchu chodníku v úseku mezi Palackého a Korálkovou 
vpravo a v úseku od Spojovací k autobusové zastávce vpravo.
Termín provedení: 11. 7. – 5. 8. 2016.
Práce se provedou po částech za úplné uzavírky dotčených chodníků. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu vozovky v části ulice Procházkova. Jedná se 
o celoplošnou opravu povrchu vozovky odfrézováním rozbitého krytu 
a přebalením asfaltovou směsí.
V předstihu bude provedena oprava vodovodního řadu.
Termíny provedení: 
Oprava vodovodu: 18. 7. – 12. 8. 2016,
Oprava komunikace: 8. 8. – 27. 8. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené vozovky.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Akátová. Jedná se 
o rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu, výměnu veřejného 
osvětlení a celoplošnou opravu povrchu chodníků a vozovky v úseku od 
propojovací komunikace k Jabloňové po ulici U Čedíku.
Termíny provedení:
Frézování asfaltu pro výkop 1. úseku (od čp. 517 po čp. 526): 14. 15. 7. 
2016, 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 18. 7. 26. 8. 2016,
rekonstrukce plynovodu: 8. 8. 16. 9. 2016,
výměna VO + oprava komunikace: 1. 9. – 15. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

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

–

 – 
 – 

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí 
a výtluků na komunikacích. Další drobné akce na inženýrských sítích 
provádí soukromí investoři. U všech akcí je doba výstavby uvedena orien-
tačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou ne-
předvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

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

Opravy komunikací v měsíci červenci 2016
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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Město Klatovy vypsalo dne 12. 5. 2016 další, v pořadí již 
XLIX. 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. 

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.

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. 

S 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 XLIX. kola je do 26. 8. 2016. 
Žadatelé se o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce 
září 2016.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

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

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Město Klatovy vypsalo dne 12. 5. 2016 další, v pořadí již 
XLIX. 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. 

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.

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. 

S 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 XLIX. kola je do 26. 8. 2016. 
Žadatelé  se dozvědí o tom, zda zápůjčku obdrží během měsíce 
září 2016.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

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

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

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Komentovaná prohlídka města, přibližující zajímavosti 
z historie Klatov. Součástí bude film o proměnách města 
v průběhu minulých staletí, promítaný v běžně nepřístup-
ných prostorách bývalého dominikánského kláštera. Setkání 
zájemců v renesančním dvorku vedle nového infocentra 
(vchod z Vídeňské ulice). Provází Mgr. Pavel Koura.

Bezplatná prohlídka historického centra Klatov
Sobota 9. 7. v 10 hod.



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

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 8 ČERVENEC 2016

Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
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Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz

Informace k rozmístění 
kontejnerů na bioodpad 
Informace k rozmístění 
kontejnerů na bioodpad 

Město Klatovy informuje občany města o aktuálním 
rozmístění více než 40 kontejnerů na bioodpad na území 
města a přilehlých obcí. Kontejnery jsou rozmístěny na 
stanovištích dle níže uvedeného rozpisu. Využití kontejnerů 
je průběžně monitorováno, aby jejich umístění co nejvíce 
odpovídalo potřebám a požadavkům občanů. 

Biokontejnery o objemu 1100 litrů mají hnědou barvu a jsou 
výrazně označeny. Jsou určeny pro odkládání biologických 
odpadů rostlinného původu. Tím se rozumí slupky od zeleniny, 
brambor, posekaná tráva, drobné větvičky, listí apod. Obsah 
biokontejnerů bude odvezen a zpracován v kompostárně města. 
Pro správnou funkci kompostárny je důležité nemísit s tímto 
odpadem živočišné zbytky (maso, vejce, zbytky jídel apod.) 
a samozřejmě neodkládat do biokontejnerů jiné odpady, které 
patří do běžných popelnic či do tříděného odpadu. Rovněž 
žádáme občany, aby do biokontejnerů neodkládali nebezpečné 
odpady nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. baterie, 
zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly 
znečištěné ropnými látkami apod.)

Biokontejnery jsou pravidelně vyváženy a budou 
občanům  k dispozici v období od 1.  4. 2016 – 31. 10. 2016.

nostního průvodu 
u příležitosti 120. 
výročí od založení 
hasičské jednotky 
v Lubech. Oslavy se 
těšily velkému zájmu 
široké veřejnosti, ani 
rozmary počasí je nenarušilo. V plné síle se však přírodní živly 
ukázaly nejen o víkendu jim předcházejícím, ale zejména o tom 
následujícím, kdy se do Lub valila voda doslova ze všech stran. 
Na místě jsem byl přítomen činnosti hasičských jednotek. 
Krom té lubské obrovský kus práce odvedli členové sousedních 
sborů z Klatov, Bezděkova a samozřejmě též profesionálové 
z hasičského záchranného sboru. 

Jsem si jist, že všichni zasahující plně dostáli heslu na svých 
zástavách. Právem jim za to náleží uznání a poděkování.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

„Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci“…
je jedno z hesel, které se v drobných obměnách skví na 
zástavách sborů dobrovolných hasičů. Více než dvacet 
praporečníků z různých sborů z okolí se zúčastnilo slav-

Poděkování

120 let SDH Luby - 18. 6. 2016120 let SDH Luby - 18. 6. 2016

Sobota 25. 6. 2016Sobota 25. 6. 2016

Umístění kontejnerů   počet
Cibulkova (u DPS) 1
Čechova 1
Čejkova 1
Domažlická - novostavby 1
Horažď. předm. - K Zaječímu vrchu 1
Horažď. předm. - U Parku 1
Lidická - ZŠ Masarykova 1
Luční - u budovy SDH 1
Máchova  1
Mánesova 1
Max. Gorkého – fotbalové hřiště 2
Parkoviště pod zimním stadionem 2
Pod Hůrkou 1
Pod Vrškem - bývalá nemocnice 1
Za Retexem 1
Zahradní  - sídliště 1
Družstevní - u garáží 2
Zahrádkářská kolonie Markyta 2
Zahrádkářská kolonie Harfa 2
Zahrádkářská kolonie U Lázní 2
Čínov 1
Dehtín 1
Drslavice - u hřiště 1
Luby - u Silnic a.s. 2
Luby - za MŠ 1
Luby - sídliště 1
Luby - pod pilou 1
Luby - u hřiště 2
Otín - náves 1
Pihovice 1
Sobětice 1
Tajanov 2
Točník - u kulturního domu 1
Tupadly - zbrojnice 1
Věckovice 1
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ZDARMA

Vážení Klatované,

během prázdninových měsíců 
nastává klid nejen ve školních 
budovách, ale svoji práci 
alespoň na krátký čas přeruší 
také nejrůznější kroužky pro 
děti i sportovní oddíly. Jejich 
nabídku činnosti považuji pro 
mladou generaci za téměř 
nezastupitelnou. Vážím si 
tudíž pravidelné podpory, 
které se jim ze strany 
zastupitelů dostává. Krom 
toho však nelze pomíjet ani 

zlepšování podmínek pro 
neorganizované volnočasové 
aktivity, a to bez ohledu na věk 
těch, kdo je využívají.

Jednou z oblíbených je 
kondiční plavání. Během 
třítýdenní odstávky došlo 
v původním plaveckém 
bazénu vedle řady nezbytných 
údržbových prací i na instalaci 
nových filtrů a především UV 
lampy, která umožní čištění 
a hygienizaci vody za použití 
podstatně menšího množství 
přípravků na chemické bázi. 
Podmínky se tak zlepší nejen 
pro pravidelné plavce, ale i pro 
stovky žáků plavecké školy.

Zejména v minulosti se 
často říkalo, že nejlepší 
tělocvična je ta pod širým 
nebem.

V následujících týdnech se 
rozšíří možnosti cvičení, 
udržování a zlepšování kon-
dice ve venkovním prostředí 
o dvě místa. Pod hrází rybníka 
Barošák („Louže“) už vzniká 
i díky finanční podpoře 
Plzeňského kraje fitness park 
s hrazdami a skoky, jež jsou 
populární především mezi 
mladými vyznavači „work-

Letní střípky
outu“ (cvičení s vlastním 
tělem).

Oproti tomu v „Podhůrčí“, 
v těsné blízkosti domova pro 
seniory, dojde na podzim 
k instalaci řady cvičebních 
strojů určených právě pro 
starší spoluobčany.

Seniorů se výrazně týká též 
novela zákona o obcích. Před 
dvěma lety jsme z důvodů 
ochrany osobních údajů 
museli ukončit blahopřání 
k významným životním 
jubileím (stejně tak i pozvání 
na vítání nových občánků). 
Čelil jsem řadě dotazů, proč 
a co nás k tomu vedlo. Nic 
jiného než nutnost respektovat 
zákon. Díky jeho změně se 
budeme moci k přání a poz-
vání opět navrátit. Neberte, 
prosím, tudíž jako nezdvořilost 
či opomenutí, pokud jste přání 
v uplynulých měsících 
nedostali a vaši sousedé od 
podzimu již opět ano.

Přeji Vám hezký zbytek 
léta.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  23. 8. 2016

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  27. 9. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
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Městské kulturní 
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Z protokolu událostí 
Městské policie Klatovy

Vybráno z obsahu:

2x foto: archiv MěÚ .Fitness park Cvičební stroje pro starší občany Klatov.



Kumulovaný meziroční rozdíl (2016 minus 2015) pak  připomíná 
další graf :

Všechna zde uvedená data jsou v tis. Kč.

3) Návštěvnost památek

Deníky a nejrůznější časopisy zmiňují, že letošní léto Češi tráví 
doma. Toulají se po své krásné zemi, navštěvují památky. Je tomu tak 
i v Klatovech? Zdá se, že ano, ostatně bylo tomu tak již i v minulém 
roce. Tušíte, kolik návštěvníků přijde například do klatovských 
katakomb? Kolik jich vystoupá 226 schodů na ochoz Černé věže? 
Pokud Vás to zajímá, podívejte se na následující tabulku:

Ta porovnává roky 2016 a 2015, nejprve první pololetí (tj. 1 až 6, 
jak je v tabulce napsáno), pak přidá samotný červenec (tj. 7) a nako-
nec nápočet za prvních sedm měsíců. Zajímavá čísla, že?

Katakomby jen v červenci navštívilo 11 435 lidí, za prvních sedm 
měsíců pak celkem 26 596 (povětšinou zvídavých a jak návštěvní 
kniha říká i spokojených) návštěvníků.
Stejně zvídaví a spokojení jsou i návštěvníci Pavilonu skla 
a Barokní lékárny, přišlo jich za stejné období do pavilonu 5 424, 
do lékárny dokonce 8 461 (pozor - lékárna není otevřena 
celoročně). 
Fascinující je i „výkon“ Černé věže (samozřejmě ne její, ale těch, 
kteří vystoupili až k samému vrcholu a teprve tam si zakoupili 
vstupenku), za sedm měsíců jich bylo 7 872, ale pozor - ani Černá 
věž není otevřená celoročně, proto je samotné červencové číslo 
4 753 téměř neuvěřitelné. 

Za těmito čísly se skrývá pečlivé, poctivé a nemalé úsilí těch, kteří 
v památkách pracují a kteří o ně pečují. Všem za to patří dík. I jejich 
zásluhou přicházejí do Klatov turisté. Že je turistika zajímavý byznys 
s multiplikačním efektem nemusím asi nikoho přesvědčovat. Ale čísla 
-  tržby, zisky, efekty - nejsou tím nejdůležitějším, oč „tu běží“. I proto 
se těším, že moji kolegové zmíní i kulturní, sportovní, společenský 
život města a regionu, který je, jak se mně zdá, více než pestrý. I za to 
patří díky všem těm, kteří jej pomáhají organizovat. 

Přeji Vám krásné léto,

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři Zpravodaje.

1) Vývoj rozpočtu města
Ačkoliv nás komplexní 

rozbory hospodaření města a jeho 
organizací za první pololetí 
letošního roku teprve čekají, 
máme již nyní k dispozici 
základní čísla, která první 
pololetí popisují. Vstoupili jsme 
do něj s finančními prostředky ve 
výši 192,4 mil. Kč, k 30. 6. pak 
máme k dispozici 260,2 mil. Kč. 
Nárůst o téměř 68 mil. Kč je dán 
příznivým vývojem příjmů, ty 
dosáhly částky 249,7 mil. Kč, 
z toho neinvestiční příjmy činily 

238,9 mil. Kč. Příjmy jsou tak naplněny na 57,17% předpokládaného 
rozpočtu. Naopak na straně výdajů, jež dosáhly 181,9 mil. Kč, z toho 
neinvestiční výdaje představují 167,5 mil. Kč, naplňujeme rozpočet 
jen na 39,5% - tj. „šetříme.“ Ovšem pozor: část našich výdajů bude 
proplacena v druhém pololetí tak, jak rozpočet a jednotlivé projekty 
předpokládají. 

2) Sdílené daně
Sdílené daně jsou základním zdrojem rozpočtu města. V minulém 

roce jsem o nich psal pravidelně, protože jejich vývoj byl po určitou 
dobu negativní - na naše účty ministerstvo financí loni posílalo méně 
peněz než v roce předchozím. V letošním roce je situace opačná. Ke 
konci července jsme obdrželi částku 140 mil. Kč celkem. Její 
struktura je patrná z následující tabulky:

Meziroční vývoj pak ilustruje graf zobrazující částky celkových 
příjmů z titulu sdílených daní ke konci jednotlivých měsíců:
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2016 2015

%
SK/RO

64,8 %

60,2 %

73,3 %

58,8 %

63,7 %

Sdílené daně - tis. Kč

daň z příjmu - závislá činnost

daň z příjmu FO - kapitálové výnosy

daň z příjmu - právnic. osoby

Celkem

daň z přidané hodnoty

49,5 %daň z příjmu - OSVČ

RO
2016

1 až 7
2016

53 900,034 926,3

5 600,03 368,5

52 000,038 096,7

106 300,062 553,5

220 000,0140 033,8

2 200,01 088,9 
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Vážení čtenáři,

možná jste už zaregistrovali 
novou veřejnou knihovničku 
v barokní nice v průjezdu 
bývalé jezuitské koleje vedle 
Černé věže. Jde o společný 
projekt města Klatovy 
a Oblastní charity Klatovy. 
Knihovnička v barokní nice 
nabízí (či bude nabízet) knihy 
z darů získaných Oblastní 
charitou Klatovy, knihy 
vyřazené z fondu Městské 
knihovny v Klatovech a knihy 
anonymních dárců.

Malý letní projekt jsme 
nazvali „Kniha na lavičku“. Historické jádro města je obklopeno 
zelení. Několik parků vzniklo v druhé polovině 19. a první 
polovině 20. století v hradebním okruhu. V parcích, na náměstí 
i na přilehlém nádvoří jezuitské koleje je řada laviček, které za 
dobrého počasí poskytují příjemné posezení. K němu patří 
i dobrá kniha. A protože chceme podpořit čtení dospělých i dětí, 
rozhodli jsme se četbu usnadnit zřízením veřejné knihovničky. 

Vše funguje velmi jednoduše. Pokud vás nějaká kniha 
zaujme, můžete si ji půjčit a zase třeba někdy vrátit. Můžete si ji 
však i ponechat. Záleží jen na vás. Pokud však máte doma 
nějakou nepotřebnou knihu, můžete ji do knihovničky vložit pro 
další čtenáře. Kniha, která je pro někoho nepotřebná, může být 
pro jiného pokladem. Za donesení knih vám děkujeme a budeme 
rádi, pokud vám udělá některá z knih radost. V průběhu října 
knihovničku odinstalujeme, aby knihy nebyly v zimních 
měsících znehodnoceny, a vrátíme ji sem opět v květnu příštího 
roku. Zaměstnancům Technických služeb města patří 
poděkování za vytvoření dřevěné konstrukce knihovničky.

Slavnostní zahájení knihovničky se uskutečnilo ve středu 
27. července za účasti veřejnosti. O hudební doprovod akce se 
postarali Jaroslav Pleticha a Kateřina Klailová. Bylo to opravdu 
milé podvečerní setkání. Mnozí, kteří přišli, také knihovničku 
využili. V barokním průjezdu bývalé jezuitské koleje se nám tak 
vytvořil zajímavý kulturní prostor. V letech 2006 a 2013 byly 
v dalších nikách průjezdu instalovány zachráněné barokní sochy 
sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého z Klatov a letos přibylo 
i „piano na ulici“, které je hojně využíváno. 

Koncem dubna se v sále Střední zemědělské a potravinářské 
školy v Klatovech uskutečnilo Fórum zdravého města a místní 
Agendy 21 k udržitelnému rozvoji města. Akce se zúčastnilo 
zhruba šedesát občanů, kteří přišli diskutovat o aktuálních 
problémech města. Třináct námětů, které zde občané 
zformulovali a vyhodnotili nejzajímavějšími, se stalo v červnu 
součástí dalšího ověřování anketou. Ta byla formou anketního 
lístku otisknuta ve Zpravodaji města a zároveň ji město 
zpřístupnilo na svých webových stránkách. Následně bylo 
hlasování sečteno a výsledky jsou patrny v následující tabulce. 
Z nich je zřejmé, že s velkým předstihem získalo nejvíce hlasů 
téma „Vybudování domova se zvláštním režimem“ například pro 
osoby trpící Alzheimerovou chorobou či Parkinsonovou 
chorobou apod. Tématy se město bude nadále zabývat.

Anketa Zdravé město - výsledek hlasování k 30. 6. 2016

Přeji Vám slunný a klidný srpen.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Knihovnička oživila prázdnou barokní niku
Občany nejvíce zaujal domov 

se zvláštním režimem

Hmyzí domečky
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Pohybové aktivity na Hůrce
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Městské kulturní středisko Klatovy zve:Městské kulturní středisko Klatovy zve:
10. 8. 2016 LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY – WEGET ROCK
Koncert od 18 hodin, náměstí Míru Klatovy. 

17. 8. 2016 LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY – ZDENĚK KOVAČ - 
OTAVANKA 
Koncert od 18 hodin, náměstí Míru Klatovy. 

24. 8. 2016 LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY - ISUA 
Koncert od 18 hodin, náměstí Míru Klatovy. 

31. 8. 2016 LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY
 – LORD + UKRADENY VJECY

Koncert od 18 hodin, náměstí Míru Klatovy. 

12. 8. 2016 HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
Koncert VĚRY KLÁSKOVÉ a ONDŘEJE POURA - „Irská inspirace“ od 
18:00 hod. v renesančním dvorku domu č. 66.  

19. 8. 2016 HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU 
JAKUB ŠAFR - V barvách SeMaForu, od 18:00 hodin v renesančním dvorku 
domu č. 66.  

13. 8. 2016  COUNTRY ODPOLEDNE - IX. ročník setkání country kapel 
od 14:00 do 22:00 hodin na klatovském náměstí Míru.  V programu vystoupí: 
TENDR, ŠTREKA, COP, PILOUNI. 

26. 8. 2016  KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH  
Prodej farmářských výrobků a výpěstků od 8:00 – 14:00 
hodin na náměstí Míru. 

30. 8. 2016 BEN CRISTOVAO – koncert od 19:30 hod., 
vstupné v předprodeji 
v KD: 259 Kč; na místě: 299 Kč. Kulturní dům.

VÝSTAVA: 
22. 7. - 31. 8. 2016 KAMBODŽA
Výstava fotografií ze země v jihovýchodní Asii. Otevřeno pondělí až pátek od 
9:00 do 16:00 hodin. Galerie Atrium KD.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách  
a na .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz
facebook.com/mksklatovy

 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

povědomí mezigenerační solidarity. 
Mnozí dobrovolníci jsou totiž mladí 
lidé a studenti,“ dodává.    

V dobrovolnictví tedy dochází 
k propojení lidí, jež chtějí pomáhat 
s lidmi, kteří pomoc potřebují. 
Aktuálně Dobrovolnické centrum 
ADRA Plzeň přijímá další zájemce 
o dobrovolnictví. Stačí kontaktovat 
koordinátorku programu. A jak to 
vnímají sami dobrovolníci, se můžete 
dočíst v příběhu jednoho z nich:

„Při studiu vysoké školy se přeci 
jen najde pár volných odpolední. Ty 
jsem věnovala svým koníčkům 
a různým kurzům. Ale přišlo mi to ně-
jak málo. Chtěla jsem dělat něco, čemu 
stojí za to věnovat čas. Tehdy jsem 
poprvé viděla leták s dobrovolnictvím 
– navštěvování babiček v domě pro 
seniory. Tak jsem to šla zkusit. Od 
mojí první návštěvy už uteklo hodně 
vody. Za tu dobu jsem poznala, jak 
vděční a milí dokáží být staří lidé, 
kterým věnujete jen jedinou hodinku 
týdně. Jak šťastní a zábavní jsou, když 
se s nimi projdete po zahradě nebo si 

zahrajete karty. Stíhám všechno, co dřív, ale teď k tomu 
konečně dělám něco, co za to stojí.“

Další informace jsou k nalezení na internetových stránkách 
 nebo  . 

Pokud chcete hovořit s koordinátorkou programu, můžete se 
obrátit na Marii Kopeckou na tel. čísle 734 390 339.

www.adraplzen.cz www.facebook.com/adraplzen/

Je to už nějaký pátek, co chodí 
dobrovolníci Dobrovolnického centra 
ADRA Plzeň navštěvovat seniory do 
pobytových zařízení v Plzni a Kla-
tovech. Poznáte je snadno. Mají světle 
modrá trika s logem ADRA a všechny 
spojuje stejná chuť dělat něco prospěš-
ného a pomáhat. A tak pomáhají – ve 
svém volnu tráví se seniory kousek 
času. 

Sami dobrovolníci se často vyjad-
řují, jak jim mnohdy ani nepřipadá, že 
dělají nějakou zvlášť užitečnou 
činnost. Jak ale opakovaně potvrzují 
pracovníci domovů pro seniory, dobro-
volníci jsou vnímáni jako přínos pro 
duševní pohodu navštěvovaných seni-
orů a dokonce i jako přínos pro jejich 
zdravotní kondici. Dobrá nálada a kon-
dice spolu úzce souvisí. Dobrovolníci 
si při návštěvách se seniory povídají, 
doprovází je ven, čtou, společně hrají 
hry, malují nebo dělají jiné drobnosti. 
Hlavním smyslem je pomoci seniorům 
prožívat plnohodnotné a důstojné stáří, 
nabízet společnost, protože člověk je 
tvor sociální, čili společenský.

„Smyslem dobrovolnického centra je nabídnout lidem 
možnost prospěšně využít svůj volný čas. Nabízíme tedy 
zájemcům možnost pomoci v místě, kde je taková pomoc 
potřeba,“ říká Stanislav Valenta, vedoucí dobrovolnického 
centra ADRA Plzeň. „V domově pro seniory takovou potřebu 
pomoci osamoceným lidem vidíme, navíc tím také podpoříme 

Jaké to je být dobrovolníkem? 
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Oprava chodníků a VO v části ulice Tolstého - jedná se o celoplošnou 
opravu povrchu oboustranných chodníků a výměnu kabelů a sloupů 
veřejného osvětlení v části ulice Tolstého v úseku od Podhůrecké po 
Družstevní ulici, úpravu povrchu prostoru před základní školou.
Termín provedení: chodník před ZŠ Tolstého - od 25. 7. do 15. 8. 2016.
Práce se provádí za úplné uzavírky chodníku. Přístup do školy pro pěší 
bude zabezpečen.

Točník - chodník u silnice III/11766 - II. etapa – spoluinvestoři akce 
město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Jedná se 
o provedení rekonstrukce křižovatky směr Předslav, odvodnění komu-
nikace, nového veřejného osvětlení, výstavbu oboustranných chodníků.
Termín provedení: 1. 7. – 31. 8. 2016.
Práce se provádí za částečné uzavírky křižovatky po polovinách 
vozovky. Provoz bude řízen přenosným dopravním značením.

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Klatovy, etapa 1, 1. část. 
Jedná se o celkovou rekonstrukci vozovek, chodníků, parkovacích ploch, 
veřejného osvětlení a zeleně v části Prusíkovy ulice.
Termín provedení: 15. 6. – 15. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší do jednotlivých bytových domů bude zabezpečen. 
Koordinaci a technický dozor na stavbě provádí: Ing. Václav Špičák, 
tel. 376 347 351.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Dvořákova. Jedná se o provedení 
rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu a opravy povrchu vozovky 
a chodníků v této ulici.
Termíny provedení: oprava povrchu komunikací: 1. 8. – 28. 8. 2016. 
Práce se provedou za úplné uzavírky. Zásobování firem INTERTELL 
a ŠVaK bude regulováno dle harmonogramu prováděných prací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 

Rekonstrukce inženýrských sítí ve vnitrobloku Tyršovy ulice. Jedná se 
o provedení rekonstrukce plynovodu vtažením do stávající roury, rekon-
strukce teplovodu, který povede v nové trase a opravu povrchu komunikace 
včetně osazení nového veřejného osvětlení ve vnitrobloku za bývalou pro-
dejnou „U Krňoula“. Součástí akce bude též demolice a zavezení podzemní 
uhelny. 
Termíny provedení: 
Rekonstrukce teplovodu: 11. 7. – 31. 8. 2016,
oprava komunikace a VO: 1. 9. – 31. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky vnitrobloku. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu vozovky v části ulice Procházkova. Jedná se 
o celoplošnou opravu povrchu vozovky odfrézováním rozbitého krytu 
a přebalením asfaltovou směsí.
V předstihu bude provedena oprava vodovodního řadu.
Termíny provedení: 
Oprava vodovodu: 18. 7. – 12. 8. 2016,
Oprava komunikace: 8. 8. – 27. 8. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené vozovky. Příjezd vozidel 
k domům bude regulován podle postupu prací.

Oprava povrchu chodníku v části ulice Korálkova. Jedná se 
o celoplošnou opravu povrchu chodníku v části mezi ulicemi Kličkova 
a Procházkova vpravo - rozbitá část.
Termín provedení: 18. 7. – 12. 8. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčeného chodníku. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rozšíření části vozovky ve Školní ulici. Jedná se o provedení rozšíření 
vozovky propojující Školní ulici se souběžnou komunikací včetně 
podkladních vrstev.
Termín provedení:  25. 7. - 5. 8. 2016
Práce se provedou za úplné uzavírky této části vozovky. Příjezd vozidel 
k domům bude umožněn z Bozděchovy ulice.

Oprava povrchu části chodníku v Čejkově ulici. Jedná se o celoplošnou 
úpravu povrchu chodníku vedoucího k hlavnímu vchodu ke krematoriu 
(v současné době zarostlý vegetací).
Práce se provedou bez regulace dopravy.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Akátová. Jedná se 
o rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu, výměnu veřejného 
osvětlení a celoplošnou opravu povrchu chodníků a vozovky v úseku od 
propojovací komunikace k Jabloňové po ulici U Čedíku.
Termíny provedení:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 18. 7. 26. 8. 2016,
rekonstrukce plynovodu: 8. 8. 16. 9. 2016,
výměna VO + oprava komunikace: 1. 9. – 15. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd vozidel 
k domům bude regulován podle postupu prováděných prací.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Wolkerova. Jedná se 
o rekonstrukci vodovodního řadu, rekonstrukci plynovodu, výstavbu 
nového teplovodu a následnou celoplošnou opravu povrchu chodníků, 
vozovky, parkovacích stání, veřejného osvětlení a zeleně.
Termíny provedení: Rekonstrukce plynovodu: 8. 8. – 9. 9. 2016,
provedení teplovodu: 1. 8. – 30. 9. 2016,
oprava VO, povrchů MK: 20. 9. – 31. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd vozidel k domům 
a garážím bude regulován podle postupu prováděných prací.

Oprava povrchu komunikace mezi obcemi Kydliny-Obytce. Jedná se 
o celoplošnou opravu povrchu této místní komunikace vedoucí mezi 
polnostmi napojující se na silnici včetně pročištění příkopu.
Termín provedení: 12. 7. – 12. 8. 2016.
Práce se provádí za úplné uzavírky této místní komunikace. Příjezd na 
okolní polnosti je regulován podle postupu prováděných prací.

Oprava povrchu MK v obci Vícenice. Jedná se o celoplošnou opravu 
povrchu vozovky v rozsahu od silnice III. třídy po dílny na konci obce.
Termín provedení: předpoklad od 1. 8. do 31. 8. 2016.
Práce se provedou po částech za částečné uzavírky dotčené 
komunikace. Příjezd vozidel k domům bude regulován podle postupu 
prováděných prací.

Oprava propadlé dlažby vozovky v křižovatce ulic Plánická, Vídeňská, 
náměstí Míru. Jedná se o provedení opravy propadlé kamenné dlažby 
vozovky v této vysoce dopravně zatížené křižovatce.
Termín provedení: 25. 8. – 28. 8. 2016 (čtvrtek až neděle).
Práce se provedou za částečné uzavírky po jedné polovině vozovky 
v křižovatce. Průjezd bude umožněn pouze osobním automobilům 
o hmotnosti do 3,5 t. Autobusy nebudou moci vjíždět na náměstí Míru. 
Budou zřízeny náhradní zastávky v ulicích Podbranská, Jiráskova.

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

 – 
 – 

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí 
a výtluků na komunikacích. Další drobné akce na inženýrských sítích 
provádí soukromí investoři. U všech akcí je doba výstavby uvedena 
orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou 
nepředvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Opravy komunikací v měsíci srpnu 2016
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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Město Klatovy vypsalo dne 12. 5. 2016 další, v pořadí již 
XLIX. 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. 

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.

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. 

S 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 XLIX. kola je 26. 8. 2016. 
Žadatelé se o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce 
září 2016. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

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

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.



NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2016 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2016 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 1. 7. 2016 přijala stálá služba MP oznámení 

o fyzickém napadení mezi mužem a ženou na nám. Míru. 
Muž se strážníkům přiznal, že ženu (svoji přítelkyni) 
několikrát uhodil. Strážníci zjistili svědky události 
a přivolali hlídku PČR. Protože byla událost vyhodnocena 
jako návrhový přestupek a žena nechtěla napadení 
oznamovat, byli oba z místa po domluvě propuštěni.

Dne 1. 7. 2016 přijala hlídka strážníků oznámení 
o krádeži peněz v Nádražní ulici. Hlídka strážníků na místě 
kontaktovala okradeného muže a následně podle udaného 
popisu zajistila i pachatele. Na místo byla přivolána hlídka 
PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

Dne 3. 7. 2016 požádala recepční hotelu Centrál 
strážníky MP o pomoc se čtyřmi hlučnými hosty hotelu. 
Strážníci na místě zjistili, že rozjaření hosté chtěli jednoho 
z kamarádů hodit do bazénu hotelu. Po kontrole totožnosti 
a domluvě se zklidnili a odešli na pokoje.

Dne 9. 7. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení 
o slovním napadání dvou řidičů na parkovišti u OD Lidl. 
Jednalo se o hádku o parkovací místo na přeplněném 
parkovišti u obchodního domu. Po příjezdu strážníků na 
místo a podání vysvětlení aktérů hádky byla věc vyřešena 

domluvou, nikdo ze zúčastněných nechtěl nic 
oznamovat.

Dne 14. 7. 2016 přijala stálá služba MP 
oznámení na ležícího podnapilého muže u nádraží ČD. Muž 
je prý agresivní a nadává cestujícím. Strážníci nalezli 
známého muže ze Sušice, který byl pod vlivem alkoholu 
(2,5 promile). Pro svou podnapilost nemohl chodit a nestihl 
odjet vlakem do Sušice. Strážníci jej převezli do nemocnice 
k lékařskému vyšetření, protože muž je silný epileptik 
a diabetik, a proto nemohl být převezen do protialkoholní 
stanice. Z toho důvodu zůstal hospitalizován na 
psychiatrickém oddělení nemocnice Klatovy.

Dne 23. 7. 2016 v 14.44 hod. byla vyslána hlídka 
strážníků MP k ležícímu muži u kruhového objezdu v ulici 
Plzeňská. Strážníci zde nalezli muže slovenské národnosti, 
kterému byla poskytnuta první pomoc a přivolána RZS, 
neboť se mu udělalo nevolno a zkolaboval. Protože byl 
agresivní, asistovali strážníci při jeho převozu a vyšetření.

Ing. František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech
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ZDARMA

Vážení Klatované,

v sobotu 3. září byly v ji-
hočeských Slavonicích slav-
nostně zahájeny dny připo-
mínající evropské historické 
dědictví. Podobně jako 
v mnoha evropských zemích 
se i u nás otevírají dveře 
mnoha památek. Letos jejich 
počet dosáhne téměř tisí-
covky a nebudou mezi nimi 
chybět ani ty naše klatovské. 
Navštívit je možné též 
objekty, jež ve všední čas 
zůstávají očím návštěvníků 
skryty. Často jsou to 
drobnější stavby městské, 
sakrální či lidové venkovské 
architektury. K historickému 
bohatství jednotlivých zemí 
nepatří jen architektonické 
památky. V následujících 
týdnech se budou moci 
návštěvníci seznámit i se 
starodávnými řemesly. 

Co kraj či země, to trochu 
jiné stavby, rozmanité kroje, 
hudba a svérázné obyčeje. 
Jejich původ je však ve všech 

vyspělých evropských 
zemích velmi podobný. Vy-
chází z po staletí budovaných 
pilířů evropské civilizace 
založené na společných 
kulturních, společenských 
a křesťanských základech. 
V posledních měsících se 
v plné nahotě ukazuje, jak 
jsou tyto hodnoty naprosto 
rozdílné oproti kulturám 
jiným. Nejen však to.  
Ukazuje se rovněž, že jsme 
najednou plni obav z jejich 
možné ztráty. Nebezpečí 
vidíme zcela jasně a umíme 
na něj ukázat. To však 
nestačí. Musíme být silným 
„protivníkem“, který ví, kam 
patří. Právě zde máme značné 
rezervy.

Nelze svalit všechnu vinu 
jen na poválečný komu-
nistický režim. Záměrně 
pominu jeho systematické 
a nevybíravé působení, díky 
němuž jsme se stali nej-
ateističtější zemí v západní 
a střední Evropě. Sáhnout do 
svědomí si musíme i sami 
sobě. Obdivně sledujeme 
silně vlastenecké projevy 
v jiných zemích. Nejedná se 
jen o velmoci. Též slovenské 
či chorvatské ulice zaplaví 
o významných dnech státní 
vlajky. Státní svátky jsme si 
často proměnili pouze v den 
prodlouženého víkendu a bo-
hužel řada lidí ani neví, proč 
se onen slavnostní den stal 
volným. V blízké době nás 
čekají dva se společnou 
číslovkou 28. Oba, byť 
historicky od sebe vzdálené 
stovkami let, jsou nesmírně 
významné pro naši součas-
nost. A tak až v září nadejde 

Vlastenectví není přežitek
sv. Václav a posléze v říjnu 
Den vzniku samostatného 
Československa, nezapomeň-
me na to, že jsou jedním 
z pilířů samostatné české 
státnosti a příslušnosti 
k evropskému společenství. 
Zdravé vlastenectví není ani 
ostudou, ani přežitkem. 
Navíc nám posiluje úctu 
a respekt u zemí ostatních.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání Rady města

Úterý  20. 9. 2016

Úterý  4. 10. 2016

Příští jednání Zastupitelstva

Úterý  27. 9. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Čísla, čísla ... opravdu 
jenom čísla?

strana 2

Česká olympijská myš-
lenka uzrála v Klatovech

strana 3

Vybráno z obsahu:
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Kino Šumava
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2015
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16.771

18.913

financuje, jakým způsobem jsou využity příspěvky, které dává 
svým organizacím. O základní relaci hospodaření města 
samotného jsem se zmínil již v minulém příspěvku do 
Zpravodaje. Nyní bych rád připomněl, že i organizace města 
hospodařily zodpovědně. Posuďte sami (údaje jsou v tis. Kč):

Čísla, samá čísla, možná namítnete. Ale za nimi se cosi skrývá 
- život sám. Ten je podstatný. „Sledováním a řízením (prostřed-
nictvím) čísel“ se snažíme zajistit služby našim občanům – aby 
fungovaly školy a školky, aby bylo město čisté a přehledné, 
abychom postupně opravovali ulice, chodníky, parky, sídliště. 
I tabulka o výnosech, nákladech a zisku organizací není jen 
„čísly“. V období, které popisuje, měla například Masarykova 
základní škola 477 žáků v 19 třídách a přepočtený stav učitelů byl 
30,7 (pro vysvětlení: 2 učitelé pracující na poloviční úvazek = 1 
učitelský úvazek = 1 přepočtený učitel). Základní škola Tolstého 
měla 552 žáků ve 22 třídách a přepočtený stav učitelů byl 33,7. 
Základní škola Čapkova vykazuje 523 žáků ve 23 třídách, 36,2 
učitele a Základní škola Plánická měla 702 žáků ve 28 třídách 
a vykazuje 44,2 učitele v „přepočteném stavu“ (přepočtené 
úvazky).   

Berte prosím dnešní text jako pozvánku na jednání zastupi-
telstva, které se uskuteční dne 27. 9. 2016 a jedním z bodů jeho 
programu budou rozbory hospodaření. Pokud nebudete mít čas, 
pak kompletní rozbory hospodaření města a jeho organizací 
naleznete (již od konce července) na www stránkách města v části 
věnované rozpočtu. Na těchto stránkách je i prezentace, kterou 
jsme k tématu připravili. Ta zasazuje „čísla roku letošního“ do 
kontextu „čísel minulých“. Věřím, že dokazujeme, že nám nejde 
jen o „čísla“, ale že ta se snažíme řídit velmi zodpovědně ve 
prospěch našeho města a jeho občanů.  

Moje poděkování coby „správci rozpočtu“ patří všem, kteří se 
na dobrém hospodaření města podílejí, správcům kapitol, ředite-
lům organizací, zejména pak zastupitelům za rozumný, praktický 
a zodpovědný přístup k rozpočtu a jeho možnostem. Zvláštní dík 
pak náleží starostovi města, který je z titulu své pozice tím prv-
ním, kdo čelí nejrůznějším požadavkům, nápadům, záměrům, (jež 
zpravidla končí větou „měli byste investovat do …“), za to, že 
k hospodaření a správě majetku města přistupuje opravdu zodpo-
vědně a s péčí řádného hospodáře, jak mu zákon ukládá. I proto se 
nám daří snižovat úvěrové zatížení města, zvyšovat finanční 
prostředky a přitom i realizovat rozsáhlé investice – ale o tom 
jsme hovořili již při rozborech let minulých.

Přeji Vám krásný podzim a vše dobré,

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

v minulém Zpravodaji jsem 
zmínil návštěvnost klatovských 
památek. Čísla, která jsem 
v něm uvedl, podnítila několik 
zvídavých dotazů a komentářů. 
Dovolte mi proto, abych je nyní 
aktualizoval, a to ke konci 
srpna. Turistická sezóna, res-
pektive její špička, tímto mě-
sícem sice končí, nicméně i září 
- a dle zkušenosti z katakomb 
i říjen - nejsou „ztracené mě-
síce“. Proto se koncem roku 
k návštěvnosti památek vrátím 

spolu s úvahou o ekonomice turistické sezóny, dovolíte-li. 
Nyní tabulky:

Srpen přidal dalších 11 tisíc návštěvníků Katakombám, téměř 
5 tisíc Černé věži, (čímž v pomyslném žebříčku návštěvnosti 
„předběhla“ Barokní lékárnu), necelé 3 tisíce návštěvníků 
i Barokní lékárně, stabilních 1,5 tisíce Pavilonu skla. Vzhledem 
k tomu, že zejména v letních měsících jde povětšinou o turisty 
a cestovatele, kteří o své dovolené přijíždějí do Klatov, jsou tato 
čísla příznivým příspěvkem k ekonomice města : turisté zde nejen 
prohlédnou památku, ale též si tu zpravidla cosi koupí, nají se, 
někteří i přespí. Anebo se mýlím?

Také Vás napadlo srovnat čísla o návštěvnosti turistických 
památek například s kinem, krytým bazénem? Proč ne? Nejprve 
se podívejme na kina:

Nyní krytý bazén, pro ilustraci v rozdělení dle měsíců:

Krytý bazén zvýšil svoji návštěvnost logicky po otevření své 
wellness dostavby. Počínaje říjnem 2014 jeho měsíční 
návštěvnost, s výjimkou letních měsíců, přesahuje každý měsíc 
10 tis. lidí. V roce 2015 se zde vykoupalo 130 673 (věřím, že 
spokojených) milovníků vody, zatímco v roce 2014 jich bylo 
necelých 90 tisíc (přičemž samotné poslední čtvrtletí tohoto roku 
zaznamenalo návštěvnost 40 tisíc lidí). I bazén a kino navštěvují 
„přespolní“, prvotně jsou však určeny občanům našeho města. 
I proto je vstupné kalkulováno příznivě.

A právě i o těchto číslech jsme hovořili při rozborech hospoda-
ření města a jeho příspěvkových organizací, které se uskutečnily 
30. srpna. Je dobré mít přehled o tom, co vše město Klatovy 
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Čísla, čísla ... opravdu jenom čísla?
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Sportovní příznivci měli 
v srpnu svátek díky konání 
olympijských her v brazilském 
Riu de Janeiro. Ne všichni si 
zřejmě uvědomí, že počátky 
novodobé olympijské myšlen-
ky jsou spojeny i s naším 
městem, a to díky výrazné 
české osobnosti přelomu 19. 
a 20. století – Jiřímu Stanislavu 
Guthovi-Jarkovskému. Připo-
meneme si ho 10. září v rámci 
Dnů evropského dědictví 
odhalením pamětní desky na 
domě čp. 6/IV ve Vídeňské 
ulici. Zde totiž tři roky bydlel.

Jiřímu Guthovi, známému 
později jako Jiří Stanislav 

Guth-Jarkovský, bylo 32 let, kdy zavítal do Klatov coby nová po-
sila profesorského sboru zdejšího gymnázia. Tehdy ještě nevěděl, 
jak dlouho se v našem městě zdrží, ale v jedné věci měl zcela 
jasno – nechtěl se zde usadit ani si vzít jednu z místních měšťan-
ských dívek. Jeho pobyt v Klatovech je dobře znám díky knize 
„Z pamětí klatovských starých i nových“, kterou později napsal 
a jež vydala a vytiskla klatovská tiskárna Otakara Čermáka 
v roce 1912. Zde literárně popisuje různé zajímavé děje z historie 
města a končí textem, který nazval: „Kapitola nová, poněkud 
intimní“. V ní popsal podrobnosti ze svého tříletého pobytu. 

Guth-Jarkovský se narodil 23. ledna 1861 v Heřmanově 
Městci úředníkovi knížete Ferdinanda Kinského Karlu Guthovi 
a jeho manželce Barboře, rozené Bačinové, která byla dcerou 
perníkáře z Kostelce nad Orlicí. Karel Guth byl výrazně starší, 
když se brali, bylo mu 41 let, kdežto nevěstě bylo pouhých 16 let. 
Po penzionování otce se rodina v roce 1868 přestěhovala do 
Kostelce nad Orlicí, kde žili prarodiče z matčiny strany. V tomto 
městě chodil do obecné školy a následně studoval na piaristic-
kém gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a po maturitě pokra-
čoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Zde studoval filozofii, 
matematiku a fyziku a v roce 1883 se stal prvním promovaným 
doktorem filozofie na české části univerzity. Další čtyři roky pak 
působil jako vychovatel v rodině knížete Schaumburg–Lippe 
v Náchodě a Ratibořicích, s níž mnoho cestoval po Evropě, Afri-
ce, Asii a Severní Americe. V roce 1887 začal působit jako stře-
doškolský profesor na gymná-
ziu v Praze až do roku 1893, 
kdy byl přeložen do Klatov.

„Bylo na podzim roku 1893. 
Nikdy předtím nezavadil jsem 
o západní Čechy, leda když 
Plzní a Domažlicemi do ciziny 
jsem projížděl – to ještě větši-
nou v noci, a teď jsem se po-
jednou řízením osudu ve formě 
ministeriálního dekretu ocitl 
v Pošumaví, v měsíci září ještě 
v plném půvabu, třebaže v po-
kojíku hotelu „Na Střelnici“, 
kam jsem se uchýlil, dokud ne-
dojde nábytek z Prahy do bytu 
u Menčíků, z půvabů mnoho 
jsem neměl,“ píše o svém pří-

jezdu do Klatov Guth-Jarkovský. Dále vzpomíná, že první pošta, 
která mu do města dorazila, byla od Jaroslava Vrchlického, který 
mu napsal: „Vy budete pánem, tam, kde já býval otrokem.“

O svém bytu píše: „A teď nastal život mladého venkovského 
profesora, který neměl tehda jiných starostí, než zapomenout na 
Prahu, po níž se mi pořád stýskalo. Prázdného času habaděj; do 
ústavu (pozn. klatovské gymnázium tehdy sídlilo v budově 
dnešní Obchodní akademie) od Menčíků ve Vídeňské ulici, kde 
nad kavárnou jsem obýval dva pokojíky, ložnici se studovnou, 
neměl jsem než pár kroků…“

V době pobytu Gutha-Jarkovského stávala jen část domu čp. 
6/IV na rohu ulic Komenského a Vídeňské. Jeho majitel, stavitel 
Eduard Menčík, první část domu postavil v letech 1885–1886. 
V přízemí byla tehdy Valentova-Schützova kavárna (později zde 
byla lékárna), kterou Guth-Jarkovský navštěvoval, stejně jako 
protější pivnici v domě čp. 197/I, kde se scházela Literární 
jednota. Druhou část domu čp. 6/IV Eduard Menčík začal stavět 
v roce 1895, následně vybudoval i sousední hotel čp. 9/IV, který 
dostavěl v roce 1899.

V Klatovech se Guth-Jarkovský zapojil do společenského 
života a v dubnu 1896 z města odjel na první novodobé 
olympijské hry do Athén. Už v roce 1894 se totiž stal 
zakládajícím členem Mezinárodního olympijského výboru 
(v letech 1919 – 1923 byl jeho generálním tajemníkem) a spolu-
zakladatelem a do r. 1929 předsedou Českého olympijského 
výboru. Klatovy se tak staly místem, kde prakticky uzrála česká 
olympijská myšlenka, a to z pohledu historie není zas tak málo.

Po svém návratu začal vyučovat znovu v Praze, na gymnáziu 
v Žitné ulici. Setrval tam až do roku 1916, kdy byl jako „ne-
spolehlivý“ dán do výslužby. V srpnu 1897 se v Roudnici oženil 
s dcerou svého rychnovského gymnaziálního profesora Annou 
Černou. Po vzniku první republiky pracoval jako ceremoniář pre-
zidenta T. G. Masaryka, kdy navrhl mimo jiné statut řádu Bílého 
lva republiky. Byl členem spisovatelské skupiny Máj, překládal 
literární díla z francouzštiny a němčiny, napsal řadu knih, ale širší 
veřejnosti byl znám především díky knihám o společenském 
chování (zejména Společenský katechismus z roku 1914), které 
řadu desetiletí utvářely bonton české společnosti.

Jsem rád, že tato osobnost zanechala významnou stopu 
i v našem městě.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Česká olympijská myšlenka uzrála v Klatovech
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Městské kulturní středisko Klatovy zve:Městské kulturní středisko Klatovy zve:
12. 9. 2016 HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE - Jakub Kohák a David Kraus 
v pořadu Václav D. Kosíka. Zábavný pořad od 19.00 hod. Kulturní dům. 
Vstupenky v předprodeji!

23. 9. 2016 KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výrobků a výpěstků od 8 – 14 hodin na náměstí Míru. 

28. 9. 2016 SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY 
Svatováclavská jízda a kulturní program na klatovském náměstí Míru. 
11.00 – 11.50 hudební a taneční vystoupení skupiny DEI GRATIA 

a AMBROSIA – I. část
11.55 – slavnostní zvonění ZVON VONDRA
12.00 – SVATOVÁCLAVSKÁ JÍZDA vč. programu šermířů
12.35 – 14.30 – hudební a taneční vystoupení skupiny DEI GRATIA 

a AMBROSIA – II.část
V rámci oslav - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 
KLATOVY 2016 - 18.00 – ANTONÍN DVOŘÁK - SVATEBNÍ KOŠILE
Slavnostní koncert Plzeňské filharmonie se sólisty Gabrielou Pechmannovou 
– soprán, Tomášem Kořínkem – tenor a Daliborem Tolašem – baryton 
a spojených pěveckých sborů – Šumavan Klatovy, Svatobor Sušice 
a Železnorudský smíšený sbor (10. výročí založení sboru). Pořádá MěKS ve 
spolupráci se sborem Šumavan při příležitosti 155. výročí založení sboru. 
Jezuitský kostel Klatovy.

ZÁPISY do kroužků a kurzů MěKS Klatovy již zahájeny!
On-line přihlášení na  /Přihlášky do kurzů/ 
Případně osobně: Paličkování 12. 9. od 17.00 hod

Country tance 13. 9. od 16.00 hod
Break dance 15. 9. od 17.00 hod
Kondiční cvičení 15. 9. od 17.00 hod
Společenský tanec 16. 9. od 16.00 hod

Činnost kroužků začíná v týdnu od 12. 9. 2016.
  
VÝSTAVY: 
9. – 30. 9. 2016 VÝSTAVA FOTOKLUBU MěKS KLATOVY
Výstava fotografií členů fotoklubu v galerii Atrium KD. Vernisáž 8. 9. 2016 
od 17.00 hodin. Otevřeno v pracovní dny od 9.00 – 16.00 hodin. 

16. – 17. 9. 2016 VÝSTAVA HUB – VI. ročník mykologické výstavy. 
Součástí výstavy bude též mykologická poradna, kde vám budou k dispozici 
mykologové Mgr. Svatopluk Ján a Mgr. Luboš Zelený. Otevřeno od 9.00 do 
17.00 hodin. Pořádá Mykologický klub Klatovy a MěKS Klatovy. Galerie 
Atrium KD. 

www.mksklatovy.cz

PODZIMNÍ TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Termíny v září: 18. 9. zahájení kurzu; 25. 9. 2016 
vyučovací lekce, vždy v neděli od 17.00 – 21.00 hod. 
(začátečníci 17.00 – 19.00 hod., pokročilí 19.00 – 21.00 
hod.). Kurz vedou taneční mistři Gabriela a Jiří Hájkovi.

PŘIPRAVUJEME: 
1. 10. 2016 XI. JAZZ BEZ HRANIC - A cappella JUKEBOX
Zábavná soutěž pánského kvintetu Hlasoplet (Plzeň) a dámského sextetu 
Totál Vokál (Praha), kterou moderuje herec Antoním Procházka. Pořad 
v rámci XI. ročníku JAZZ BEZ HRANIC. 

3. 10. 2016  TANČÍRNA
Pilotní taneční akce pro širokou veřejnost pod vedením tanečních mistrů 
Gabriely a Jiřího Hájka od 19.00 – 22.00 hod. Vstupenky v prodeji na místě.

14. 10. 2016  TALK SHOW - Zdeněk IZER a autokolektiv
Zábavná show od 19.00 hodin v KD Klatovy. 

15. 10. 2016 – SPARTAKYJÁDA – derniéra divadelního představení 
ochotnického divadelního spolku Bolešiny. Velký sál KD.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách  
a na .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz
facebook.com/mksklatovy

 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

VÝSTAVY:
Čítárna:
Kateřina Brotánková – PLETENÍ BEZ  JEHLICE (na hrábích)
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií
Galerie knihovny: 
Lucie Adamová – MAKRO FOTOGRAFIE PŘÍRODY
Tématem této výstavy bude makro, což jsou detaily, kterých si člověk 
nevšimne pouhým okem. Výstava potrvá do 31. října 2016.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE KNIHOVNY

Pondělí 12. září 2016 od 18 hodin
Cestopisný pořad Dany Růžičkové - NEJVYŠŠÍ VRCHOLKY 
ARGENTINY. - Podíváme se do kamenitých pouští i k malebným 
jezerům v národním parku Lago Nahuel Huapi a samozřejmě nemineme 
ani Mendozu, město horalů a vína.

Čtvrtek 22. září 2016 od 18 hodin
ROK FRANTIŠKA MACHNÍKA - PhDr. Martin Nekola Ph.D. 
– přednáška na téma PETR ZENKL (1884-1975), ŽIVOT A DÍLO
Bližší informace v oddělení pro děti a mládež a na . www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy

– září 2016 

Akce v Městské knihovně Klatovy

– září 2016 
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 4. 8. 2016 prověřila hlídka MP oznámení o rušení 

nočního klidu v ulici Mánesova (hlučná skupina mladíků 
u laviček). Strážníci na místě nalezli asi 9 osob, které se po 
domluvě ztišily, omluvily a místo před tím, než se vzdálily, 
uklidily od odpadků.

Dne 6. 8. 2016 přijala hlídka strážníků oznámení obyvatele 
ulice Šmeralova o útěku několika koz z areálu Střední školy 
zemědělské. Strážníci zvířata zavřeli zpět do výběhu a počkali 
na pracovníka školy, který si výběh zajistil. Toto se asi za tři 
hodiny opakovalo. Opět byla zvířata strážníky zahnána do 
výběhu a kontaktována pracovnice školy, která je má na 
starosti. 

Dne 7. 8. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o rušení 
nočního klidu hlasitou hudbou z hotelu Rozvoj. Strážníci 
kontaktovali obsluhu podniku, která nechala ztišit hudbu 
a uzavřela okna na terasu. 

Dne 7. 8. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení 
pracovníků Klatovské nemocnice, kde z interního oddělení 
nedovoleně odešel jeden z pacientů (1941). Strážníci muže dle 
předaného popisu nalezli v ulici Plzeňská, převezli ho zpět do 
nemocnice a předali ošetřujícímu personálu.

Dne 9. 8. 2016 přijala hlídka MP oznámení o stádu koz, 
které se pohybovalo v ulici Gorkého. Strážníci zjistili, že 
zvířata patří firmě sídlící v Gorkého ulici, kde vypásají volné 
travnaté plochy. Byl kontaktován majitel zvířat, který je zahnal 
a zavřel zpět do ohrady.

Dne 9. 8. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení o ženě, 
která ležela v Hostašových sadech. Strážníci na místě nalezli 
ženu (1979), potlučenou a zakrvácenou v obličeji. Na místo 
byla předvolána RZS a provedena kontrola totožnosti zraněné 
ženy. Strážníci asistovali při jejím naložení do vozidla RZS, 
poté byla převezena do nemocnice k dalšímu vyšetření.

Dne 14. 8. 2016 požádala záchranná služba o asistenci 
hlídku MP u opilce s poraněnou hlavou před drogerií v areálu 
nákupního centra Škodovka. Tento muž bývá agresivní 
a panovaly obavy napadení posádky vozu RZS. Strážníci 
asistovali zdravotníkům na místě a při jeho převozu na 
chirurgické oddělení nemocnice. 

Dne 17. 8. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení 
o muži, který si rozdělal oheň ve Vrchlického sadech. Strážníci 
zde nalezli jim známého muže (1962), který na cestičce zapálil 
mikinu. Oheň byl uhašen, mikina uklizena a věc byla vyřešena 
domluvou. 

Dne 20. 8. 2016 přijala stálá služba MP oznámení od 
ostrahy OD Tesco, že někdo vlezl na střechu OD Tesco 
a odcizil přepravku s prázdnými lahvemi. Po zhlédnutí 
kamerového záznamu z OD bylo strážníky zjištěno, že se jedná 
o jim známého muže z Horažďovic. Ten byl později v blízkosti 
OD zadržen. I když vše popřel, bylo jeho jednání na základě 
kamerového záznamu předáno k dalšímu šetření příslušnému 

správnímu orgánu MěÚ.

Dne 27. 8. 2016 přijala stálá služba MP 
oznámení o fyzickém napadení v bistru 
U Kalčíka. Po příjezdu strážníků k bistru zde již zasahovala 
RZS. Strážníkům byl hosty označen muž, který napadl jednu 
z přítomných žen půllitrem a způsobil jí tržnou ránu na hlavě. 
Snažil se utéci, ale byl za pomocí hostů zadržen. Jednalo se 
o muže rumunské národnosti. Strážníci na místě zjistili 
potřebné skutečnosti a totožnost přítomných osob jako 
možných svědků události. Přivolali hlídku PČR a událost jí 
byla předána k dalšímu šetření.

Ing. František Kacerovský
velitel 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 za-

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

•
•

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

Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději 
do  30. 9. 2016 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“

na obsazení 2 míst strážníků 
Městské policie v Klatovech.

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy
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Točník - chodník u silnice III/11766 - II. etapa – spoluinvestoři akce 
město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Jedná se 
o provedení rekonstrukce křižovatky směr Předslav, odvodnění komu-
nikace, nového veřejného osvětlení, výstavbu oboustranných chodníků.
Termín provedení: 1. 7. – 30. 9. 2016.
Práce se provádí za částečné uzavírky křižovatky po polovinách 
vozovky. Provoz bude řízen přenosným dopravním značením.

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Klatovy, etapa 1, 1. část. 
Jedná se o celkovou rekonstrukci vozovek, chodníků, parkovacích ploch, 
veřejného osvětlení a zeleně v části Prusíkovy ulice.
Termín provedení: 15. 6. – 15. 10. 2016.
Práce se provádí za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší do jednotlivých bytových domů bude zabezpečen. 
Koordinaci a technický dozor na stavbě provádí: Ing. Václav Špičák, 
tel. 376 347 351.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Dvořákova. Jedná se o provedení 
rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu a opravy povrchu vozovky 
a chodníků v této ulici.
Termíny provedení: oprava povrchu komunikací: 1. 8. – 16. 9. 2016, termín 
prodloužen z důvodu nutnosti sanace podloží. 
Práce se provádí za úplné uzavírky. Zásobování firem INTERTELL 
a ŠVaK bude regulováno dle harmonogramu prováděných prací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 

Rekonstrukce inženýrských sítí ve vnitrobloku Tyršovy ulice. Jedná se 
o provedení rekonstrukce plynovodu vtažením do stávající roury, rekon-
strukce teplovodu, který povede v nové trase a opravu povrchu komunikace 
včetně osazení nového veřejného osvětlení ve vnitrobloku za bývalou pro-
dejnou „U Krňoula“. Součástí akce bude též demolice a závoz podzemní 
uhelny. 
Termíny provedení: 
Rekonstrukce teplovodu: 18. 7. – 10. 9. 2016,
oprava komunikace a VO: 1. 9. – 31. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky vnitrobloku. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Akátová. Jedná se 
o rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu, výměnu veřejného 
osvětlení a celoplošnou opravu povrchu chodníků a vozovky v úseku od 
propojovací komunikace k Jabloňové po ulici U Čedíku.
Termíny provedení:
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 18. 7. 26. 8. 2016,
rekonstrukce plynovodu: 8. 8. 16. 9. 2016,
výměna VO + oprava komunikace: 1. 9. – 15. 10. 2016.

 – 
 – 

Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd vozidel 
k domům bude regulován podle postupu prováděných prací.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Wolkerova. Jedná se 
o rekonstrukci vodovodního řadu, rekonstrukci plynovodu, výstavbu 
nového teplovodu a následnou celoplošnou opravu povrchu chodníků, 
vozovky, parkovacích stání, veřejného osvětlení a zeleně.
Termíny provedení: 
Rekonstrukce plynovodu: 8. 8. – 9. 9. 2016,
provedení teplovodu: 1. 8. – 30. 9. 2016,
oprava VO, povrchů MK: 20. 9. – 31. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd vozidel k domům 
a garážím bude regulován podle postupu prováděných prací.

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

Oprava povrchu MK v obci Vícenice. Jedná se o celoplošnou opravu 
povrchu vozovky v rozsahu od silnice III. třídy po dílny na konci obce.
Termín provedení: předpoklad od 22. 8. do 30. 9. 2016.
Práce se provedou po částech za částečné uzavírky dotčené 
komunikace. Příjezd vozidel k domům bude regulován podle postupu 
prováděných prací.

Oprava povrchu části chodníku Pod Hůrkou. Jedná se o celoplošnou 
opravu včetně „přespádování“ této části chodníku.
Termín provedení: v období od 1. 9. do 30. 9. 2016.
Práce se provedou za částečné uzavírky chodníku. Přístup pro pěší 
k domům bude zabezpečen.

Oprava povrchu komunikací mezi garážemi u fotbalového hřiště. Jedná 
se o celoplošnou opravu povrchu těchto komunikací včetně částečného 
odvedení dešťových vod.
Termín provedení: v období od 1. 9. do 30. 9. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací.

Oprava opěrné zdi u garáží v ulici Za Čedíkem. Jedná se o provedení 
celkové opravy rozpadlé kamenné zdi ležící mezi příjezdovými cestami ke 
garážím v této lokalitě formou drátěných košů „gabionů“ včetně úpravy 
povrchu těchto komunikací.
Termín provedení: v období od 1. 9. do 15. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací.

Odvedení dešťové vody a rozšíření komunikace v obci Otín. Jedná se 
o provedení povrchové úpravy místní komunikace včetně odvodnění 
povrchových vod do stávající kanalizace v obci.
Termín provedení: v období od 29. 8. do 30. 9. 2016.
Práce se provedou za částečné uzavírky dotčené komunikace, přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí 
a výtluků na komunikacích. Další drobné akce na inženýrských sítích 
provádí soukromí investoři. U všech akcí je doba výstavby uvedena 
orientačně, termíny dokončení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou 
nepředvídatelné okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Opravy komunikací v měsíci září 2016
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

 foto: Rudolf LangPrusíkova ulice.
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Popis pracovní pozice:
• řízení činností a procesů odboru životního prostředí
• výkon státní správy na úseku životního prostředí, zejména ochrany 

přírody a krajiny, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vodního 
hospodářství, ochrany zemědělského a půdního fondu, myslivosti 
a rybářství, lesního hospodářství

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka: Vedoucím 
úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

• je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, 
který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let

• je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk

2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., 
v platném znění:

• Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 
Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, 
ČR a SR.

• Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá 
občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti 
uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 
programu, zaměření zejména na oblast životního prostředí nebo 
veřejnou správu

• znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy
• výborná znalost práce na PC
• manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi umění 

kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost 

Požadavky zaměstnavatele:

na místo vedoucího 
Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Klatovy

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení podle 

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, v platném znění,

Město Klatovy
formulování rozličných témat

• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
• organizační a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• řidičské oprávnění skupiny B
• výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance
• výhodou praxe v oboru životního prostředí
• výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných 

správních činností

Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis

•

•
•
•

•

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

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení 
ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971
souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely 
výběrového řízení (dle § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů)

Lhůta pro podání přihlášky: do 23. 9. 2016, obálku označte heslem 
„Výběrové řízení  - vedoucí OŽP - neotvírat".
Předpokládané datum nástupu: dohodu, po ukončení výběrového řízení
Přihlášky zasílejte na adresu: Město Klatovy, Ing. Milan Jarošík, 
tajemník, nám. Míru 62, 33901 Klatovy
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu.

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

veškerý komunální odpad, který se pravděpodobně někomu nevešel 
do popelnice, běžného kontejneru nebo tříděného odpadu (viz foto). 
Obsah biokontejneru je tak znehodnocen a všechno to, co do něj 
nepatří, je nutno na kompostárně ručně! vytřídit. Pokud bude tato 
nepříznivá situace trvat i nadále, město Klatovy bohužel řekne NE 

biokontejnerům a z inkriminovaných 
problémových stanovišť je odveze.

Vážení občané, pevně věřím, že tak 
jako se v našem městě úspěšně „zabydlely“ 
ostatní barevné kontejnery na plasty, papír, 
sklo a elektroodpad, tak i nový přírůstek 
v podobě hnědého kontejneru se stane 
vítaným a využívaným pomocníkem a že 
v jeho útrobách skončí jenom to, co do něj 
skutečně patří, tedy bioodpad. 

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ Klatovy

Od dubna letošního roku rozmístilo město Klatovy na svém území 
více jak 40 biokontejnerů, tedy kontejnerů o objemu 1100 litrů hnědé 
barvy. Jsou určeny pro odkládání biologických odpadů rostlinného 
původu, jako jsou např. posekaná tráva, drobné větvičky, listí, slupky 
od zeleniny, brambor apod. Tento druh tříděného odpadu bylo 
v minulosti nutno odvážet přímo do 
sběrného dvora, takže z tohoto pohledu lze 
existenci biokontejnerů chápat jako 
významnou pomoc občanům města. Proto 
na úvodní otázku můžeme jednoznačně 
odpovědět: ANO.

Ale každá mince má dvě strany a každý 
dobrý skutek je po zásluze potrestán. Od 
počátku rozmístění kontejnerů se na 
některých stanovištích potýká Pošumavská 
odpadová s.r.o., která je vyváží, s až 
neuvěřitelnou lhostejností těch, kteří 
odpady do kontejneru dávají. Přestože je na 
nich zcela jasně vyznačeno, jaký odpad do 
nich patří a jaký naopak ne, lze tam najít 

Biokontejnery. Ano či ne?



NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2016 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2016 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis
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Od 26. září do 23. listopadu 2016 představí Pavilon skla tvorbu 
šesti umělkyň střední a mladší generace, které se zabývají 
skleněným šperkem. Každá z nich reprezentuje určitý styl a cestu 
soudobé šperkařské tvorby a jména Karolína Kopřivová, Dagmar 
Pánková, Marie Olivová, Kateřina Reichová, Martina Strouhalová 
či Veronika Černá jsou synonymem pro vysokou uměleckou 
úroveň i kvalitu provedení. Práce těchto umělkyň již získaly řadu 
prestižních cen za design a jejich tvorba patří k absolutní špičce 
v tomto oboru a je dobře známá u nás i v zahraničí. 
Předpokládáme, že výstava Dámy skleněného šperku bude 
zajímavá především pro návštěvnice a věříme, že je nádherné 
šperky zaujmou nejméně tolik jako loňská výstava skleněných 
šatů Blanky Matragi a oživí jim podzimní dny.

Prologem výstavy budou již víkendové akce. V sobotu 24. září 
bude od 18 hodin v Pavilonu skla módní přehlídka oděvu a šperků 
připravená ve spolupráci s JM Models Klatovy. Pokud se chcete 
módní přehlídky zúčastnit, tak doporučujeme předchozí registraci 
buď osobně v Pavilonu skla, telefonicky na čísle 376 333 042 nebo 
emailem , protože počet míst je 
limitovaný prostorem. V neděli 25. září dopoledne od 10 do 12 
hodin je připraveno setkání s autorkami šperků, které budou 
předvádět i některé techniky výroby. 

Počínaje zářím je každé první pondělí v měsíci Pavilon skla 
otevřen seniorům za zvýhodněné vstupné 15 Kč. Prvním termínem 
je 5. září, další pak jsou 3. října, 7. listopadu a 5. prosince. Srdečně 
zveme k návštěvě stálé expozice i aktuálních výstav. 

Letního malování v PASKu se v srpnu zúčastnily desítky 
nadšených dětí (i dospělých) a všichni se nás stále ptají, kdy bude 
další podobná akce. Připravujeme ji na sobotu a neděli 
8.-9. října a srdečně zveme na Podzimní malování v PASKu, kde si 
může každý namalovat svou vlastní sklenici. Také připravujeme 
pro děti pravidelná seznámení se sklářskou výrobou a expozicí 
v rámci projektu Pojďte s námi za zvířátky, konkrétní data najdete 
na našich webových stránkách –   .

Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

recepce@pask-klatovy.cz

www.pask-klatovy.cz

Dámy skleněného šperku v Klatovech  

Pavilon skla pro seniory

Pavilon skla pro děti
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ZDARMA

Vážení Klatované,

spolu s příchodem zimy 
ustanou stavební práce na 
opravách a rekonstrukcích 
místních komunikací. Pá-
teřní dopravní obslužnost 
zajišťují pochopitelně komu-
nikace státní (ul. Plzeňská, 
Domažlická, ) a krajské (ul. 
Gorkého, Plánická, ), za 
jejichž údržbu a obnovu 
zodpovídají jejich vlastníci. 

…
…

Pro vaši představu si 
dovolím připomenout, že na 
ně navazuje 114 km silnic 
místního významu a 96 km 
chodníků. A právě ony jsou ve 
správě města. Každý rok proto 
vyčleňujeme v rámci rozpočtu 
nemalé finanční prostředky 
(cca 30 mil. Kč v r. 2016), 
sloužící k průběžným opra-
vám či rozsáhlejším rekon-
strukcím. Z mého pohledu je 
to tak správně, protože ko-
munikace využíváme všichni 
takřka každý den.

V letošním roce proběhly 
a stále ještě probíhají práce na 
třech desítkách míst nejen 
přímo v Klatovech, ale též 
v našich integrovaných 
obcích. Jejich kompletní 
přehled je umístěn na 
webových stránkách města 
(www.klatovy.cz/mukt/dopra
va_objizdky.asp).

Dobře si uvědomuji, že to 
jsou stavby zatěžující hlukem, 
prašností a dočasným zhor-
šením dopravní obslužnosti. 
Proto je u rekonstrukcí 
většího rozsahu koordinujeme 
se „síťaři“ (ul. Akátová, 

114 + 96
Wolkerova, …). Snažíme se 
tak co nejvíce minimalizovat 
havarijní situace a s nimi 
spojené narušení nových 
povrchů. 

Nehledě na množství opra-
vených míst od vás dostávám 
další podněty k nápravě stavu 
některých místních komu-
nikací. Každý rok na podzim 
je pracovníci hospodářského 
odboru a Technických slu-
žeb posuzují a dle naléha-
vosti připravují k realizaci. 
Všechny požadavky uspokojit 
nelze. Prioritně přistupujeme 
ke stavbám, na nichž se 
spolupodílí též plynaři či 
vodaři. Rádi bychom však 
v příštím roce množství oprav  
ještě zvýšili. 

Věřím, že při projednávání 
rozpočtu na rok 2017 nastane 
i mezi zastupiteli shoda stran 
posílení financí určených 
právě na místní komunikace. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání rady města

Úterý 18. 10. 2016

Úterý   1. 11. 2016

Příští jednání zastupitelstva

Úterý  8. 11. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Sdílené daně a změny 
v odpadech
strana 2 a 3

Objekty mateřských škol 
se dočkaly řady vylepšení

strana 3

Městské kulturní 
středisko a Městská 
knihovna informují

strana 4

Z protokolu událostí 
Městské policie Klatovy

strana 5

Volby do krajského 
zastupitelstva 2016
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parametrů, jimiž jsou: vlastní cena skládkování + „poplatek za 
skládkování“ + rekultivační poplatek. Samozřejmě je cena zatížena 
daní z přidané hodnoty.

„Poplatek za skládkování“ je tedy důležitou složkou ceny za 
skládkování. Jeho účtování a výše jsou dány zákonem. V současné 
době tento poplatek činí 500 Kč za každou tunu uloženého odpadu, 
proto skládka vede přesnou evidenci uložených tun. Poplatek 
provozovatel skládky vyúčtuje svozové firmě, ta jej „přeúčtuje“ 
v ceně svých výkonů přímo občanům či obci:

občanům (přímo), pokud jako v Klatovech platí občan „za 
popelnice“ a neplatí tzv. „poplatek za odpady“ (tedy správně: 
„poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ složité, 
že?), který se platí za osobu a rok,
obcím, pokud služby svozové firmy platí obec přímo ze svého 
rozpočtu (a od občanů inkasuje peníze formou „poplatku za 
odpady“). 
V obou případech je „poplatek za skládkování“ fakticky 

vyúčtován občanům - tak či onak. Proto se jakákoliv změna výše 
tohoto poplatku promítne do cen, jež platíme jako občané za 
odpadové hospodářství, ať už přímo proti faktuře té či oné 
odpadové společnosti, nebo nepřímo formou poplatku obci.  

Stát má před sebou vznešený cíl. Hodlá omezit skládkování. 
Ostatně je to i požadavek evropské unijní politiky. Nový návrh 
zákona o odpadech zřejmě počítá s tím, že toto zajistí:

a) formou definice odpadu, jež nemůže být skládkován (např.
přes jeho výhřevnost),

b) formou ekonomické regulace: zvýšením „poplatku za 
skládkování“.

A právě cesta dle bodu b) nás jako Klatovy zajímá. Ačkoliv res-
pektujeme priority státu a ekologické normy, chceme jasně vědět, 
jaké důsledky nový zákon o odpadech přinese občanům našeho 
města. Chápeme, že „nic není zadarmo“, jsme připraveni spolupra-
covat s novou „spalovnou“ (nebo správně: ZEVO – „zařízením pro 
energetické využití odpadů“) Chotíkov, vlastníme a provozujeme 
však také skládku ve Štěpánovicích. Zajímá nás proto, nakolik nás 
záměr nového zákona ovlivní. 

Ze svého pohledu vidíme několik rizik, to základní je:
Výrazné navýšení výdajů spojených s odstraněním směsné-

ho komunálního odpadu. Návrh zákona počítá s tím, že se popla-
tek za skládkování v průběhu let výrazně zvýší a že podíl měst na 
výnosu tohoto poplatku se naopak sníží. Tuto skutečnost ilustruje 
tabulka, která je obsahem přílohy č. 8 návrhu zákona:

Dnes je poplatek, jak už jsem psal, 500 Kč/tunu a celý popla-
tek náleží obci, v jejímž katastru leží skládka. Ale například 
v roce 2020 se počítá se zvýšením poplatku na 1350 Kč/t, přičemž 
obci bude z této částky náležet jen 405 Kč. Zbylých 945 Kč bude 
inkasovat stát.

Důsledek? Pokud vůbec bude možné směsný komunální odpad 
skládkovat(?), bude náklad spojený se skládkováním výrazně vyšší 
– například již v roce 2020 o 850 Kč (neboť 1350 - 500 = 850).

Alternativou ke skládkování je spalování odpadu. Budeme ale 
moci všechen směsný komunální odpad spálit – za příznivé ceny? 
Vzhledem k tomu, že dnes neexistuje regulace ceny za spalování 
(anebo se mýlím?), obávám se, že vývoj cen ZEVO bude kopírovat 
vývoj cen za skládkování, snad jen s určitým „odstupem“ – tj. 
spalovny budou také „zdražovat“, ale pomaleji, budou tak vždy 
výhodnější než skládky, ale „ne o moc“. Důsledkem bude navýšení 

Vážení čtenáři,

v několika posledních týdnech 
poutaly pozornost médií krajské 
volby. Ty jsou dnes minulostí, 
vítězové i poražení zhodnotili 
jejich výsledky a „život jde 
dál“. Zhruba třetina oprávně-
ných voličů rozhodla o tom, kdo 
zasedne v krajských zastupitel-
stvech, dvě třetiny však „zůstaly 
doma“. To není povzbudivá 
zpráva pro ty, kteří tvoří českou 
politiku. Není to dobrá zpráva 
ani pro nás, občany. Možná 
bychom se měli „nad tím a nad 

sebou malinko zamyslet“, nemyslíte?

Sdílené daně
Na stránkách Zpravodaje pravidelně informuji o vývoji sdíle-

ných daní. Ty jsou, jak dobře víte, základním zdrojem našich 
příjmů, ale také určitou nejistotou. Opravdu se budou vyvíjet tak, 
jak ministerstvo financí indikovalo ve svých prognózách? I proto je 
pečlivě sledujeme, abychom byli připraveni korigovat své výdaje, 
bylo-li by to potřebné.

Letos se sdílené daně vyvíjení příznivě. Ke konci září na naše 
účty dorazilo více než 181 mil. Kč. Je to o 15 mil. Kč více než loni. 
Vývoj sdílených daní zobrazuje následující tabulka:

Pozitivní je zejména vývoj u daně z přidané hodnoty, ta vlastně 
říká, že „jako země“ více utrácíme. Že na „to máme“, pak zřejmě 
naznačuje i vývoj daně z příjmů ze „závislé činnosti“. Pokud Min. 
financí ČR opravdu rozdělí to, co vybere, pak i klatovské podíly na 
daních patrné z tabulky odrážejí totiž vývoj ekonomiky jako celku.

Změny v odpadech - poplatek „za skládkování“
Asi jste již slyšeli, že český stát, reprezentovaný ministerstvem 

životního prostředí, se chystá učinit významné změny v oblasti 
odpadů. Ministerstvo  připravilo návrh nového zákona o odpadech. 
Přestože zákon musí ještě projít vládou, parlamentem, složitým 
procesem schválení a není tedy jisté, jaká bude jeho konečná 
podoba, zdá se, že obsahuje některá ustanovení, která jsou již dána 
a jejichž důsledky si mnozí neuvědomujeme. 

Dovolte mi proto malinkou úvahu na téma změny „poplatku za 
skládkování“ (nebo-li správně: „poplatku za ukládání odpadu na 
skládku“) a důsledků, které tato změna přinese.  

Budu v ní věci zjednodušovat, budu se snažit používat 
srozumitelné výrazy, protože problematika je složitá, ale budu se 
snažit nezkreslit podstatu věci. A abych byl úplně přesný, budu 
se v ní zajímat pouze o skládkování tzv. směsného komunálního 
odpadu (v žargonu zvaném SKO) – tedy odpadu z našich popelnic.

Dnešní situaci lze stručně popsat takto: 
Obsah našich popelnic vyveze svozová firma a odveze jej na 

skládku. Za uložení odpadu na skládku zaplatí provozovateli 
skládky. Ten účtuje tzv. věcně usměrňovanou cenu sestávající ze tří 
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Sdílené daně a změny v odpadech

2016

45.616,0

4.631,2

47.420,0

82.076,6

181.273,1

Sdílená daň / tis. Kč

DP - fyz. os., závislá činnost

DP - fyz. os., kapitál. výnosy

DP - právnické osoby

Celkem

Daň z přidané hodnoty

1.529,3DP - fyz. os., sam. výděl. čin.

20152014

39.710,138.947,0

4.557,44.296,9

43.061,741.947,6

76.834,578.700,8

166.145,8166.837,6

1.982,12.945,3

2013

38.670,0

3.762,1

35.575,4

74.076,7

155.325,4

3.241,2

Pro obec

Pro stát 1.498

352

1.3261.162945713432--

374388405437468500500

Poplatek

Rok - v Kč/t

1.850

2023

1.700

2022

1.550

2021

1.350

2020

1.150

2019

900

2018

500

2017

500

2016

1.700

300

2.000

2024

pokračování na straně 3
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Areály devíti klatovských ma-
teřských škol sdružených pod 
příspěvkovou organizací Ma-
teřská škola Klatovy prochází 
postupně rekonstrukcí tak, aby 
splňovaly veškeré současné 
nároky a děti se zde cítily 
dobře. Dle finančních možností 
příspěvkové organizace města 
jsou postupně rekonstruovány 
budovy i upravovány školní 
zahrady. Modernizací prochází 
rovněž školní jídelny. 

V průběhu letních prázdnin 
proběhla první etapa celkové 
rekonstrukce suterénu MŠ Kol-
dinova, která se týkala zejména 
úpravy kuchyně i přilehlých 

prostor, a dále zřízení nové plynové a vodovodní přípojky. 
Současně došlo ve dvou třídách k výměně podlahové krytiny 
a zakoupen byl i nový nábytek. V příštím roce Mateřská škola 
Klatovy naváže na tuto rekonstrukci druhou etapou, v rámci které 
bude modernizace kuchyně dokončena. Na MŠ Koldinova se od 
září letošního roku všechny třídy 
zapojily do programu „Začít 
spolu“. Tento program využívá 
projektové učení a integrovanou 
tematickou výuku spojenou 
s podnětným prostředím ve 
třídě. V neposlední řadě více 
počítá i se zapojením rodičů.

Budova MŠ Národních mu-
čedníků sídlí v historické vile, 
kterou si postavila za první re-
publiky rodina Singerů (vlastníci 
kožedělné továrny, později 
známé jako Kozak), za druhé 
světové války objekt nechvalně 
proslul jako služebna klatovského gestapa. Po této době se ve 
sklepení zachovaly tři původní cely. K objektu mateřské školy je 
tak nutno přistupovat s citem a respektem. Budova má však své 
neduhy, které bylo třeba řešit. Nutná byla například výměna oken, 
která už nepřiléhala, jak měla. Letos byla zahájena jejich výměna 
plně respektující jejich původní vzhled. Protože jde o náročnou 

akci, byla rozdělena do čtyř etap. Některá okna jsou špaletová 
a korespondují s dobovým vzhledem objektu, což jejich výměnu 
ztěžuje. V rámci úprav jsou obnovovány také původní kryty na to-
pení, podlahy a nátěry dveří. Druhá etapa, která zahrnuje výměnu 
oken v přízemí průčelí budovy a na její severní straně, bude 
provedena v roce 2017. Další budou následovat. U dopravního 
hřiště, které je součástí zahrady této MŠ, vzniklo pro děti pítko. 

Úprav se letos dočkaly i další mateřské školy, například v MŠ 
Luby byly zrekonstruovány toalety dětí a podlahové krytiny 
v umývárnách. Nové umývárny i WC mají ve třech třídách i v MŠ 
U Pošty. MŠ Podhůrecká se dočkala opravy hospodářského 
zázemí školy a rekonstrukce bývalé tělocvičny. Z ní nyní vznikla 
speciální třída s hygienickým zázemím pro 6 dětí.   

Jak už jsem poznamenal, nezapomíná se ani na školní zahrady. 
V loňském roce došlo k revitalizaci zahrady MŠ Studentská 
v přírodním stylu. Nyní je připravován projekt „Zahrada hrou“ 
pro MŠ Podhůrecká. Projektově se připravuje rovněž revitalizace 
zahrady sousední MŠ Máchova. Realizace však závisí i na získání 
finančních prostředků z dotačních titulů.

Kapacita mateřských škol byla ve školním roce 2015/2016 
zcela naplněna na celkový počet 886 dětí ve věku od dvou do 
sedmi let. V aktuálním školním roce 2016/2017 mateřské školy 
navštěvuje 864 dětí a dalších 14 dětí je ve speciálních třídách.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Objekty mateřských škol se dočkaly řady vylepšení

2x foto: archiv MěÚ 
Revitalizace zahrady v MŠ Studentská.Revitalizace zahrady v MŠ Studentská.

Nábytek v MŠ Koldinova ul.Nábytek v MŠ Koldinova ul.

výdajů s odstraněním směsného komunálního odpadu, a tudíž 
i poplatku (případně ceny), které budou muset obce uplatňovat ve 
vztahu ke svým občanům, aby tyto zvýšené výdaje pokryly. Pokud 
obce nepřenesou tyto zvýšené výdaje na občany, budou je muset 
hradit ze svého rozpočtu.  

O kolik se odpady zdraží, lze dnes jen spekulovat. Nicméně 
tabulka, kterou Vám výše nabízím, je nesporně „inspirativní.“

Vzhledem k tomu, že v České republice produkujeme ročně 
(rok 2014) cca 5,3 mil. tun komunálního odpadu, z toho je energe-
ticky využito 0,6 mil. tun a skládkováno 2,6 mil. tun, přičemž po 
uvedení nové spalovny Chotíkov se kapacita současných spaloven 
zvýší na cca 750 tis. t (nyní nepočítám cementárny, které zřejmě 
také mohou odpad spalovat), otvírá se tu zajímavý prostor pro nové 
spalovny. Ale kde a kolik by jich mělo být? To samozřejmě 
ponecháme na úvaze a rozhodnutí jiných, nás, z pošumavských 
Klatov, zajímá pouze to, jak bychom dopravovali svůj odpad do 

 a za kolik? Je totiž zřejmé, že i dopravní náklady nejsou 
v celkové kalkulaci likvidace směsného komunálního odpadu 
nevýznamné. Dopravit odpad na vzdálenost 100 - 110 km totiž 
přijde na cca 150 Kč/t?

Otázek je mnoho, odpovědi jsou občas vzdálené. Jsme proto 
rádi, že při předvolební návštěvě Klatov pan ministr Brabec hovořil 
o odpadech věcně a nevyloučil změny zákona. Určitě by stálo za 
to, abychom měli skvělý zákon nejen z environmentálního hledis-
ka, ale aby také „ekonomicky fungoval“. Zejména bychom si však 
měli být, jako občané, vědomi všech souvislostí. Jsou jistě věci, za 
které jsme si ochotni zaplatit, víme-li proč. 

I proto píšu tento článek, poněkud vybočující z řady příspěvků, 
které obvykle do Zpravodaje dávám. 

Přeji Vám hezký den.

„spaloven“

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

dokončení ze strany 2
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Městské kulturní středisko Klatovy zve:Městské kulturní středisko Klatovy zve:
19. 10. 2016 PETRA JANŮ & skupina AMSTERDAM
Koncert populární zpěvačky od 19.00 hodin v KD Klatovy.

21. 10. 2016 AMÁTOVKA. K poslechu i k tanci zahraje známá dechová 
kapela ze Stříbra od 19.00 hodin. KD Klatovy.

22. 10. 2016 MARTY DANCE – „POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY“ 
VII. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích od 12.00 
hodin v KD Klatovy, pořádá Taneční skupina Marty Dance Klatovy, 
spolupořadatel MěKS Klatovy.

25. 10. 2016 „OD OSVOBOZENÉHO DIVADLA K SEMAFORU“ – 
pořad pro školy, od 10.30 hodin v KD Klatovy.  

27. 10. 2016 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 
KLATOVY 2016.  - Koncert Štefana Margity, KD Klatovy od 19.00 hodin. 

28. 10. 2016 2. Ples „LENOX o. s.“
KD Klatovy od 20.00 hodin. Spolupořadatelem je MěKS Klatovy.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK: 
22. 10. 2016 LS Brouček zahájí novou divadelní sezónu premiérou 
marionetové hry Antonína Pruchy „PRINCEZNA NA HRÁŠKU 
S OBLOHOU MODROU“ od 14 a 16 hodin v divadélku Brouček v KD, 
vchod od marketu Lidl. Těšíme se na Vaši návštěvu.

VÝSTAVA: 
14. 10. - 6. 11. PO STOPÁCH HISTORIE ARMÁDY V KLATOVECH 
Vernisáž výstavy 13. 10. 2016 od 17:00 hod. Výstava otevřena v pracovní dny 
a 28. 10. od 9.00 do 16.00 hod. Galerie Atrium KD. Pořádá Armáda ČR 
Klatovy a MěKS Klatovy.

PODZIMNÍ TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Termíny v říjnu: 2.; 9.; 16. od 18.00 hodin; 23.; 30. 10. 2016 vyučovací lekce, 

vždy v neděli od 17.00 – 21.00 hod. (začátečníci 17.00 – 
19.00 hod., pokročilí 19.00 – 21.00 hod.). Kurz vedou 
taneční mistři Gabriela a Jiří Hájkovi.

PŘIPRAVUJEME: 
4. 11. 2016 JELEN v rámci Vlčí srdce tour 2016
Koncert od 20.00 hod. Velký sál KD.
7. 11. 2016 Koncertní TOUR Jakuba SMOLÍKA
Koncert od 19.00 hod. Velký sál KD.
15. 11. 2016 XI. PLES SENIORŮ Pořádá Klub seniorů Klatovy, MÚSS a 
MěKS Klatovy od 13.30 hod. Velký sál KD.
16. 11. 2016 HARLEJ
Koncert populární skupiny od 19.30 hod. Velký sál KD. 
18. 11. 2016 KONCERT BARBORY POLÁKOVÉ – KDO JE TADY VÍC 
NEŽ TY Koncert od 19.00 hod. Velký sál KD.
27. 11. 2016 KONCERT kapely MANDRAGE v rámci VŠECHNY 
KOČKY TOUR PART II. Koncert od 19.30 hod. Velký sál KD.
30. 11. – 20. 12. 2016 ANDĚLSKÉ VÁNOCE + 60 LET SOUBORU 
PÍSNÍ A TANCŮ ŠUMAVA  - Vernisáž výstavy 29. 11. 2016 v 17.00 hodin. 
Výstava otevřena v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. Galerie Atrium KD.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 
Podrobný program všech akcí najdete na stránkách  
a na .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

 - 

 - 

 - 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

www.mksklatovy.cz
facebook.com/mksklatovy

VÝSTAVY:
Čítárna:
Ing. Dana Haviarová – VĚNCE 
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií
Galerie knihovny: 
Lucie Adamová – MAKRO FOTOGRAFIE PŘÍRODY
Tématem této výstavy bude makro, což jsou detaily, kterých si člověk 
nevšimne pouhým okem. Výstava potrvá do 31. října 2016.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE KNIHOVNY

Čtvrtek 20. října 2016 od 18 hodin
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. – Karel IV., nejvýznamnější evropský 
vládce pozdního středověku.

Čtvrtek 27. října 2016 od 18 hodin
Olga Walló – přednáška na téma Jak se pozná dobrý dabing od 
špatného? Doplněno (nejen) ukázkami z filmu Mrazík, Bože, jak 
hluboko jsem klesla, Cyrano z Bergeracu  ...a něčeho na srovnání
Vánoční nabídka nových knížek Olgy Walló.

Pondělí 31. října 2016 od 17 hodin
MÁME NA VÍC - přátelské posezení s Michalem Horáčkem o životě, 
básních, společnosti i o různých životních výzvách. Součástí besedy 
bude i speciální hudební host.

Čtvrtek 3. listopadu 2016 od 18 hodin
ROK FRANTIŠKA MACHNÍKA ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Klatovy, pod záštitou starosty Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra
Setkání a beseda s Jiřím Padevětem, spisovatelem a ředitelem 
nakladatelství Academia, o horkém létu 1945 v Československu, ale 
i o hrdinství a statečnosti Čechů v době protektorátu.

Bližší informace v oddělení pro děti a mládež a na . www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy

– říjen 2016 

Akce v Městské knihovně Klatovy

– říjen 2016 
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 2. 9. 2016 přijala stálá služba MP oznámení 

o bezdomovci, který se nachází v parčíku za Bílou věží a obtěžuje 
kolemjdoucí a děti. Hlídka strážníků zde nalezla jí známého muže 
(1959) z Klatov, který byl silně podnapilý a svlékal si před lidmi 
kalhoty. Strážníci přestupek vyřešili blokovou pokutou a muže 
z parku vykázali.

Dne 3. 9. 2016 přijala hlídka strážníků oznámení o ulomené 
dopravní značce v ulici Kollárova. Strážníkům, kteří na místě 
pořizovali fotodokumentaci, se přihlásila svědkyně, která udala 
popis muže, který značku poškodil i to, jak na místě znečišťoval 
veřejné prostranství. Na základě popisu strážníci muže nalezli. 

Ten veškeré obvinění popíral až do doby, kdy se 
na místě objevila náhodná svědkyně, která 
obvinění potvrdila. Strážníci zjistili potřebné 
skutečnosti o přestupku, totožnost pachatele 
i svědků a událost byla předána k dalšímu šetření příslušnému 
správnímu orgánu MěÚ.

Dne 5. 9. 2016 přijala stálá služba oznámení o muži, který 
v ulici Randova prohlíží popelnice a jejich obsah vyhazuje na 
chodník. Hlídka strážníků MP zde nalezla jí známého muže 
z Klatov. Ten na pokyn strážníků musel odpadky vrátit zpět do 
popelnice, místo uklidit a opustit. Věc byla vyřešena domluvou.

Dne 10. 9. 2016 přijala stálá služba MP oznámení od 
obyvatelky jednoho z bytů v Dukelské ulici, kde jí stropem teče 
voda do bytu. Byt nad ní je prázdný, protože majitel nedávno 
zemřel. Hlídka strážníků MP přivolala na místo hlídku PČR, 
hasiče a RZS. Hasiči otevřeli byt a uzavřeli přívod vody. Byl 
kontaktován příbuzný majitele bytu, aby vyrozuměl dědice 
a zařídil nápravu.

Dne 11. 9. 2016 byla vyslána hlídka strážníků na nám. Míru, 
kde mělo docházet ke rvačce několika osob. Bylo zde několik 
osob, z nichž jedna byla zraněna v obličeji a krvácela. Strážníci 
poskytli první pomoc a přivolali na místo hlídku PČR a RZS, 
která si později převzala zraněného muže. 

Dne 14. 9. 2016 zjistila hlídka skupinku osob, které se chovaly 
hlučně a působily, že jsou pod vlivem alkoholu. Osoby nasedly do 
motorového vozidla a odjížděly z parkoviště. Strážníci vozidlo 
zastavili a vyzvali řidiče k prokázání totožnosti. Protože při 
prokazování totožnosti řidiče byl z jeho dechu cítit alkohol, 
provedli strážníci orientační dechovou zkoušku s výsledkem 1,2 
promile alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka PČR, které 
strážníci předali všechny zjištěné skutečnosti.

Dne 14. 9. 2016 při kontrolní činnosti v ulicích Podhůrecká 
a Voříškova hlídka strážníků MP spatřila jedoucí vozidlo, jehož 
řidič je z místní znalosti strážníkům znám tím, že má odebraný 
řidičský průkaz. Vozidlo bylo strážníky zastaveno v ulici 
Podhůrecká a řidič byl vyzván k prokázání totožnosti. Ten 
strážníkům následně potvrdil, že má skutečně odebraný řidičský 
průkaz a má vyslovený zákaz řízení. Na místo byla přivolána 
hlídka PČR a událost jí byla spolu se zjištěnými skutečnostmi 
předána k dalšímu šetření.

Dne 16. 9. 2016 přijala hlídka strážníků oznámení o ženě, 
která nabízí k prodeji nějaké zboží u OD Kaufland. Strážníci zde 
zadrželi ženu (1982) z Prachatic, která se snažila prodávat 
kosmetiku. Ženě, která svým jednáním porušovala tržní řád 
města, byla po kontrole totožnosti uložena bloková pokuta ve výši 
5 000,- Kč. 

Dne 19. 9. 2016 přijala stálá služba oznámení o podnapilém 
muži, který obtěžoval cestující na nádraží ČD. Hlídka strážníků 
zde nalezla jí známého muže ze Sušice, který byl pořezán na 
zápěstí. Pravděpodobně se pokusil sám sebe zranit, proto na místo 
byla přivolána RZS. Muž byl ošetřen a převezen na psychiatrické 
oddělení nemocnice. 

Ing. František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

1) Dotace na protipovodňová a protizáplavová opatření se posky-
tuje subjektům vlastnícím nemovitosti na území města Klatov 
a integrovaných obcí a je určen na realizaci opatření vedou-
cích ke zmírnění budoucích škod, jedná se tedy o vybudování 
preventivních opatření jako např. zpětné klapky na kanali-
začních přípojkách, jímky s kalovými čerpadly, mobilní 
zábrany nahrazující pytle s pískem, záchytné odvodňovací 
příkopy, zdi, 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. 2016 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. 2016.

4) Odbor rozvoje - investiční oddělení posoudí žádosti a dopo-
ručí poskytnutí dotace ke schválení Radě města.

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

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

7) Platnost tohoto Programu je stanovena do 31. 12. 2016.
8) Vzor žádosti o poskytnutí dotace najdete:
  (Program pro 

poskytování dotací - Podpora při realizaci protipovodňových 
a protizáplavových opatření 2016)

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

eslaba@mukt.cz

http://www.klatovy.cz/mukt/prispevky.asp

OZNÁMENÍ
Město Klatovy připomíná občanům města, že byla pro-

dloužena platnost Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Klatovy „Podpora při realizaci 

protipovodňových a protizáplavových opatření na území 
města Klatovy a integrovaných obcí v roce 2016“. 

Požádat o příspěvek města dle tohoto programu lze 
do 31. 12. 2016 s tím, že opatření musí být 

realizována do 20. 12. 2016.

Podmínky Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Klatovy „Podpora při realizaci protipovodňových 

a protizáplavových opatření na území města Klatovy 
a integrovaných obcí v roce 2016“
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Točník - chodník u silnice III/11766 - III. etapa – spoluinvestoři akce 
město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Jedná se o pro-
vedení rekonstrukce křižovatky směr Předslav, odvodnění komunikace, 
nového veřejného osvětlení, výstavbu oboustranných chodníků.
Termín provedení: 1. 7. – 30. 9. 2016. Termín prodloužen z důvodu výskytu 
plynovodu v nové trase dešťové kanalizace. Plynovod se musí přeložit.
Práce se provádí za částečné uzavírky křižovatky po polovinách 
vozovky. Provoz je řízen přenosným dopravním značením.

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou Klatovy, etapa 1, 1. část. 
Jedná se o celkovou rekonstrukci vozovek, chodníků, parkovacích ploch, 
veřejného osvětlení a zeleně v části Prusíkovy ulice.
Termín provedení: 15. 6. – 15. 10. 2016.
Práce se provádí za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší do jednotlivých bytových domů bude zabezpečen. 
Koordinaci a technický dozor na stavbě provádí: Ing. Václav Špičák, 
tel. 376 347 351.

Rekonstrukce inženýrských sítí ve vnitrobloku Tyršovy ulice. Jedná se 
o provedení rekonstrukce plynovodu vtažením do stávající roury, rekon-
strukce teplovodu, který povede v nové trase a opravu povrchu komunikace 
včetně osazení nového veřejného osvětlení ve vnitrobloku za bývalou pro-
dejnou „U Krňoula“. Součástí akce bude též demolice a závoz podzemní 
uhelny.  Termíny provedení: 
Rekonstrukce teplovodu: 18. 7. – 10. 9. 2016,
oprava komunikace a VO: 1. 9. – 31. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky vnitrobloku. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Akátová. Jedná se 
o rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu, výměnu veřejného 
osvětlení a celoplošnou opravu povrchu chodníků a vozovky v úseku od 
propojovací komunikace k Jabloňové po ulici U Čedíku.
Termíny provedení: 
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 18. 7. 26. 8. 2016,
rekonstrukce plynovodu: 8. 8. 16. 9. 2016,
výměna VO + oprava komunikace: 1. 9. – 15. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd vozidel 
k domům bude regulován podle postupu prováděných prací.

 – 
 – 

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Wolkerova. Jedná se 
o rekonstrukci vodovodního řadu, rekonstrukci plynovodu, výstavbu 
nového teplovodu a následnou celoplošnou opravu povrchu chodníků, 
vozovky, parkovacích stání, veřejného osvětlení a zeleně.
Termíny provedení: 
Rekonstrukce vodovodu: 18. 7. – 6. 8. 2016,
rekonstrukce plynovodu: 8. 8. – 26. 9. 2016,
provedení teplovodu: 1. 8. – 14. 10. 2016,
oprava VO, povrchů MK: 17. 10. – 31. 11. 2016.
Termíny posunuty z důvodu vyřešení kolize stávajících inženýrských 
sítí s novým teplovodem.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd vozidel k domům 
a garážím bude regulován podle postupu prováděných prací.

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

Oprava opěrné zdi u garáží v ulici Za Čedíkem. Jedná se o provedení 
celkové opravy rozpadlé kamenné zdi ležící mezi příjezdovými cestami ke 
garážím v této lokalitě formou drátěných košů „gabionů“ včetně úpravy 
povrchu těchto komunikací.
Termín provedení: v období od 1. 9. do 30. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních vpustí 
a výtluků na komunikacích. 
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí investoři. 
U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny dokončení jsou 
uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, např. 
problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Opravy komunikací v měsíci říjnu 2016
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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Volby do krajského zastupitelstva 2016
účast voličů

graf hlasů pro volební strany v Klatovech na straně 7
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Popis pracovní pozice:
• řízení činností a procesů odboru životního prostředí
• výkon státní správy na úseku životního prostředí, zejména ochrany 

přírody a krajiny, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, vodního 
hospodářství, ochrany zemědělského a půdního fondu, myslivosti 
a rybářství, lesního hospodářství

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka: Vedoucím 
úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

• je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, 
který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let

• je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná
• ovládá jednací jazyk

2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., 
v platném znění:

• Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 
Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, 
ČR a SR.

• Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá 
občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti 
uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 
programu, zaměření zejména na oblast životního prostředí nebo 
veřejnou správu

• znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy
• výborná znalost práce na PC
• manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi umění 

kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost 

Požadavky zaměstnavatele:

na místo vedoucího 
Odboru životního prostředí 
Městského úřadu Klatovy

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení podle 

zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, v platném znění,

Město Klatovy
formulování rozličných témat

• schopnost rychlé orientace v nové problematice
• časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
• organizační a rozhodovací schopnosti
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování
• řidičské oprávnění skupiny B
• výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance
• výhodou praxe v oboru životního prostředí
• výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných 

správních činností

Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis

•

•
•
•

•

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

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení 
ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971
souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely 
výběrového řízení (dle § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů)

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. 10. 2016, obálku označte heslem 
„Výběrové řízení  - vedoucí OŽP - neotvírat".
Předpokládané datum nástupu: dohodu, po ukončení výběrového řízení
Přihlášky zasílejte na adresu: Město Klatovy, Ing. Milan Jarošík, 
tajemník, nám. Míru 62, 33901 Klatovy
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 
v jeho průběhu.

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

V průběhu měsíce září 2016 jsme 
založili oficiální facebookový profil 
města Klatovy. Jsme přesvědčeni, že 
propagace města a rychlé šíření 
informací formou sociálních sítí je 
v dnešní době samozřejmostí. 

Na profilu budou zveřejňovány 
aktuality z úřadu i z města, fotografie 
z akcí a mnoho dalšího. Stejně tak 
budeme „postovat“ důležité informa-

ce našich příspěvkových organizací a obchodních společností.
Najdete nás na .

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ Klatovy

www.facebook.com/klatovymesto

Město Klatovy 

na Facebooku

Město Klatovy 

na Facebooku

hlasy pro volební strany v Klatovech (%)



NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2016 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2016 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis
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Klatovský zpravodaj. Vydává Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník VIII. 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 - 
 Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz

Novinky divadelní sezóny 2016/2017

On-line prodej a rezervace vstupenek na
.

Nové webové stránky a facebook. Označte „To se mi líbí“ 
Stálá divadelní scéna Klatovy a budete mít ihned k dispozici 
všechny novinky a zajímavé fotografie i ze zákulisí divadla.
Rozšířili jsme možnost občerstvení i v prostoru za šatnou 
na balkoně. Abychom Vás mohli rychleji a lépe obsloužit 
v krátké době přestávky.
Šatna zdarma.

Nenechte si ujít

Caveman - Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, 
co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi. 
O lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
Hra, na kterou chodí diváci po druhé i po několikáté, a vždy se 
smějí od začátku až do konce. S oblíbeným Janem Holíkem. 

www.divadlo.klatovynet.cz

S Pydlou v zádech - Legendární inscenace s Josefem 
Dvořákem v hlavní roli.

Višňový sad - Tragikomedie o konci jedné éry a počátku nové 
– jiné, nebo jen další? Jak živé, jak současné… Jan Potměšil, 
Milena Steinmasslová, Jakub Špalek.

Hvězda - One woman show autora a režiséra Patrika Hartla 
o myšlenkách nejúspěšnější české seriálové herečky během 
nejdivočejšího týdne jejího života a skvělá Eva Holubová.

Prokletí nefritového škorpiona - Rozkošně bláznivá komedie 
podle filmu W. Allena. V hlavní roli Bohumil Klepl.  

Předprodej vstupenek: 
on-line rezervace a prodej: www.divadlo.klatovynet.cz
Pokladna divadla je otevřena vždy hodinu před začátkem před-
stavení. Tel.: 376 320 043, email.: sds.predprodej@investtel.cz 

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy příspěvková organizace Plzeňského kraje
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informační měsíčník města Klatovyinformační měsíčník města Klatovy

ZDARMA

Vážení Klatované,

v plném proudu je vaše 
hlasování, kterým rozhod-
nete o „Nejlepší provozov-
ně“ za rok 2016. Oceňujete 
tak kvalitu prostředí, péči 
personálu a rozsah služeb, 
jichž se vám ze strany 
provozovatelů restaurací, 

obchodníků i poskytovatelů 
služeb dostává. Na výsledky 
jsem letos velmi zvědav. 
V loňském roce se totiž mezi 
úspěšné prodrala řada 
nových provozoven, které 
přišly například s nabídkou 
stravování značně odlišného 
od tradiční české kuchyně. 

Anketní lístky máte 
možnost odevzdávat až do 
23. prosince v klatovském 
informačním centru. Slav-
nostní vyhlášení vámi vy-
braných provozoven pak 
proběhne 3. ledna 2017 
v obřadní síni radnice. 

O tom, že v Klatovech 
šikovné živnostníky máme, 
svědčí rovněž ocenění, 
kterého se již v těchto dnech 
dostalo panu Pavlu Štáh-
lichovi a jeho manželce. 
Svoji nabídkou přírodních 
zmrzlin a dalších produktů 
podávaných z populárního 
„autíčka“ na klatovském 
náměstí zaujali porotce 

Klatovští živnostníciKlatovští živnostníci
celostátní soutěže Živnostník 
roku 2016. Podařilo se jim 
zvítězit v regionálním kole 
a postoupit do republikového 
finále. V souboji s dalšími 
13 finalisty je můžete 
podpořit prostřednictvím 
SMS zprávy. Přesná pravidla 
hlasování jsou uvedena na 

.

Vážení Klatované,

každého z nás, jedno 
v jaké činnosti, úspěch 
a ocenění potěší. Jsou onou 
pověstnou „třešničkou na 
dortu“. Dobře ale vím, že 
většině provozovatelů roz-
manitých služeb v našem 
městě jde v první řadě o vaši 
spokojenost. Přeji vám, 
abyste od nich vždy odchá-
zeli s úsměvem.

www.zivnostnikroku.cz

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání rady města

Úterý 15. 11. 2016

Úterý 29. 11. 2016

Příští jednání zastupitelstva

Úterý  13. 12. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

2x foto: galerie firmaroku.cz 
Živnostník roku 2016 Plzeňského kraje.Živnostník roku 2016 Plzeňského kraje. 1. cenu přebrala za pana Štáhlicha dcera Jitka Strnadová.1. cenu přebrala za pana Štáhlicha dcera Jitka Strnadová.
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daňových příjmů i příjmů daňových atd. Výsledek? K jednání 
předkládáme rozpočet, který vykazuje:

provozní přebytek ve výši 93 mil. Kč,
investiční schodek ve výši 17,7 mil. Kč,
celkový přebytek v částce 75,3 mil. Kč.

Katakomby oslaví pět let od svého znovuotevření 
V sobotu 26. 11. tomu bude na den přesně 5 let od chvíle, kdy 

byly znovuotevřeny klatovské katakomby po rozsáhlé rekon-
strukci, která v nich proběhla. 
Výsledkem byla nejen zá-
chrana (stavební a klima-
tická) výjimečné klatovské 
památky, ale i nová expozice, 
kterou ročně navštěvuje 
okolo 45 tisíc návštěvníků. 

Toto výročí si připomene-
me symposiem „Setkávání – 
Encounters – Begegnungen“, které připravujeme ve spolupráci 
s německými partnery. V Městské knihovně v Klatovech budou 
26. 11. od 9.00 probíhat přednášky a diskuse. Představí se Jan 
Royt, prorektor a profesor Univerzity Karlovy, významný český 
historik umění. Efrem Jindráček, profesor a proděkan filosofické 
fakulty římské univerzity Angelicum. Klaus Unterburger, profesor 
a vedoucí katedry na Univerzitě Regensburg. Thomas Kothmann, 
profesor na Univerzitě v Regensburgu: stručně významní 
a erudovaní odborníci na slovo vzatí. 

O čem budou hovořit a diskutovat? Obecně o česko-německých 
vztazích, ovšem s důrazem na jejich kulturní a duchovní rozměr, 
s důrazem na Klatovy a Regensburg. Podrobný program je již dnes 
k dispozici na , tj. webových stránkách sympozia. 
Bude samozřejmě k dispozici i na  i na 
„facebooku.“ Na co se můžete těšit? Prof. Royt nás přesvědčí, že 
skutečně existovala vzájemná kulturní výměna: že nejen německé 
vlivy pronikaly na naše území, ale opačně i české podněty byly 
vzorem a inspirací Německu. Prof. Jindráček, sám kněz 
a dominikán, bude hovořit o dominikánech v Klatovech a o du-
chovní atmosféře sklonku středověku. Prof. Unterburger si 
povšimne souvislostí českých a německých reformních ideí a Prof. 
Kothmann, též evangelický duchovní, přijde s přednáškou trefně 
nazvanou: Martin Luther, husita. Wittenberský reformátor jako 
dědic Jana Husa. Téma natolik zaujalo jednoho z patronů projektu, 
řezenského biskupa Rudolfa Voderholzera, že v této chvíli jednáme 
o tom, že i on vystoupí se svým vlastním příspěvkem, neboť i on je 
univerzitním profesorem. 

Sympozium vyvrcholí děkovnou mší sv., kterou bude v klatov-
ském jezuitském kostele celebrovat nový plzeňský biskup Mons. 
Tomáš Holub. Hudební provedení bude v rukou Kolegia pro 
duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera. Kolegium 
připravilo pro Klatovy Mozartovu  tzv. Waisenhausmesse. 

V Pavilonu skla připravila dr. Lněničková dočasnou výstavu 
„Středověké pateříky a růžence“, i ta je věnována sympoziu. 
A překvapení závěrem? Klatovský Měšťanský pivovar uvaří pro 
symposium zvláštní várku tmavého „biskupského piva“, účastníci 
sympozia navíc získají jako minidárek vstup do katakomb 
a pavilonu skla zdarma.  

Město Klatovy je významným partnerem projektu, klatovský 
starosta Rudolf Salvetr jedním z patronů. Dovolte mně, abych Vás 
pozval na celý program, který jsem nyní zmínil.

www.s-e-b.eu
www.katakomby.cz

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

    Návrh rozpočtu na rok 2017

V uplynulých dnech jsme 
dokončili návrh rozpočtu města 
na rok 2017. Návrh byl 
předložen v písemné podo-
bě zastupitelům, nyní začíná 
etapa jeho projednání. Ta 
vyvrcholí, předpokládám, pro-
jednáním a schválením rozpočtu 
na prosincovém zasedání za-
stupitelstva. 

V mezidobí budeme dis-
kutovat nejen základní relace 
rozpočtu (máme za sebou již 
první projednání ve finanční 
komisi a finančním výboru, 

stejně tak v radě města), ale i priority, které by měl celkový 
rozpočet obsahovat. Podotýkám, že předložený rozpočet je vlastně 
provozním rozpočtem a že teprve následně budou zastupitelé 
rozhodovat i o investicích a projektech, které budou považovat za 
klíčové a ty do celkového rozpočtu zařadí.  

S jakým návrhem základního provozního rozpočtu do jednání 
jdeme?

Záměrně uvádím i relace rozpočtů z předchozích let, které jsou 
i nejsou určitým porovnáním. V průběhu času se totiž mění nejen 
výchozí parametry rozpočtů dané ekonomikou státu, vývojem 
HDP, změnami v rozpočtovém určení daní, vývojem mezd a platů, 
jež jsou výrazně ovlivňovány rozhodnutími státu. Navyšující se 
požadavky na výkon tzv. státní správy realizované samosprávami

tj. obcemi a městy. Nemění se základní přístup k rozpočtu: 
snižujeme úvěrové zatížení města (viz splátky úvěrů), usilujeme 
o přebytkový provozní rozpočet a snažíme se s určitým výhledem, 
ale i schopností operativně reagovat na vývoj (zejména v oblasti 
dotací) zařazovat do rozpočtu investiční akce a projekty, které mají 
věcný a ekonomický smysl a reagují na oprávněné požadavky 
a náměty občanů města.  

Konkrétní aplikace v rozpočtu 2017? Rozpočtem jsme museli 
pokrýt navýšení mezd a platů dané rozhodnutím vlády (+4 mil. 
Kč), ze svého rozhodnutí navyšujeme částku určenou na opravy 
komunikací na 25 mil. Kč (+5 mil. Kč, loni 20 mil. Kč), neměníme 
parametry pro výběr daně z nemovitostí, nenavyšujeme nájmy za 
nebytové prostory, ani za byty, střízlivě odhadujeme vývoj ne-

 –
– 
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Návrh rozpočtu na rok 2017 a pozvánka

Schválený
 rozpočet

2015

11.000

337.495

252.830

2.550

255.380

93.115

-16.260

76.855

Rozpočet města
- údaje v tis. Kč

Neinvestiční příjmy celkem

Kapitálové (investiční) příjmy celkem

Neinvestiční výdaje celkem

Kapitálové (investiční) výdaje celkem

Rozdíl Příjmy - výdaje

Výdaje celkem

Splátka úvěrů

Přebytek (příjmy - výdaje) celkem

348.495Příjmy běžného roku celkem

Návrh 
rozpočtu

2017

7.000

378.439

285.375

8.215

293.590

91.849

-16.535

75.314

385.439

Schválený
 rozpočet

2016

18.000

352.535

273.735

7.545

281.280

89.255

-16.340

72.915

370.535
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Na dobu blížícího se adventu 
připravilo město opět celou 
řadu zajímavých akcí. Jejich 
přehled najdete v samostatné 
skládačce – přehledu advent-
ních a vánočních akcí, která 
bude k dispozici v informačním 
centru a na dalších místech. 
Myslím, že každý si v připra-
veném programu najde to své. 
Vše tradičně začne zejména pro 
děti rozsvícením vánočního 
stromu na náměstí Míru v pátek 
25. listopadu. Následovat bude 
na náměstí 5. prosince akce 
s názvem „Nebeské náměstí 
aneb po čertech dobrá zábava 
s Hitrádiem FM Plus .  

V rámci projektu Zdravé město si připomeneme začátek 
adventu 27. listopadu „Voňavou adventní nedělí  v sále Střední 
školy zemědělské a potravinářské Klatovy, kde společně rozsví-
tíme první svíčku na adventním věnci. Čekají nás však i různé 
vánoční inspirace a kulturní program. V sobotu 10. prosince se 
uskuteční v rámci projektu Zdravé město už šestý ročník Klatov-
ského klášterního bazaru, který najdete opět na prostranství před 
bývalým dominikánským klášterem v Plánické ulici. Podílí se na 
něm celá řada dobrovolníků z Klatovského okrašlovacího spolku, 

“

“

o.s., klatovského Domu dětí a mládeže, Rotary klubu Klatovy 
a dalších. Letošní výtěžek Klatovského klášterního bazaru pomů-
že zařídit dílnu v klatovském stacionáři pro osoby s postižením, 
který provozuje Diakonie ČCE, středisko Západní Čechy. Dílna 
usnadní rozvoj různých manuálních dovedností klientů stacio-
náře, který sídlí v budově bývalého dominikánského kláštera. 
Přispět můžete i Vy, buď na speciální účet zřízený na tuto 
veřejnou sbírku či tím, že přijdete a něco pěkného si zde koupíte. 
Dražba zajímavých předmětů bude letos už v 11.00 hodin. V ní 
budeme dražit  tradičně dílo klatovského keramika Gustava Fifky, 
koš výborných domácích pochutin, nádherně ozdobené velké ad-
ventní věnce, fotografii od Jiřího Straška, perníkovou dekoraci od 
Oblastní charity Klatovy a mnoho dalších zajímavých výrobků. 

Těšit se můžete 14. prosince na „Zpívání koled s Českým 
rozhlasem“ na náměstí Míru, jehož součástí bude vystoupení 
Pavla Vítka a pěveckého sboru „Sněženky a machři“ Masarykovy 
základní školy Klatovy pod vedením Mgr. Věry Steinerové. 

Tradiční vánoční trhy se budou konat v neděli 11. prosince 
a 18. prosince a v následujících dnech do čtvrtka 22. prosince. 
Doba trhů, jejichž součástí bude doprovodný kulturní program, 
bude oproti předchozím letům prodloužena do 17 hodin.

Přehlídku adventních akcí pak završí v pátek 23. prosince 
vánoční koncert dechové hudby Úhlavanka na náměstí.

Věřím, že si zpříjemníte předvánoční shon a najdete si chvilku 
na připravené programy.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Výtěžek Klatovského klášterního bazaru pomůže stacionáři
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Městské kulturní středisko Klatovy zve:Městské kulturní středisko Klatovy zve:
15. 11. 2016 XI. PLES SENIORŮ
Pořádá Klub seniorů Klatovy, MěÚSS a MěKS Klatovy od 13.30 hod. Velký 
sál KD.

16. 11. 2016 HARLEJ
Koncert populární skupiny od 19.30 hod. Velký sál KD. 

17. 11. 2016 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 
KLATOVY 2016. 
Koncert Jaroslava Hutky ke státnímu svátku. Sál klatovské radnice v 19.00 
hodin. 

18. 11. 2016 KONCERT BARBORY POLÁKOVÉ 
- tour KDO JE TADY VÍC NEŽ TY
Koncert od 19.00 hod. Velký sál KD.

25. 11. 2016 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční akce s kulturním programem od 17.00 hodin na klatovském náměstí 
Míru.

27. 11. 2016 KONCERT kapely MANDRAGE VŠECHNY KOČKY 
TOUR PART II. 
Koncert od 19.30 hod. Velký sál KD.

28. 11. 2016 TANČÍRNA 
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením 
tanečních mistrů Hájkových od 19.00 hod. Velký sál KD.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK: 
22. 10. 2016 LS Brouček zve na reprízu marionetové hry Antonína Pruchy 
„PRINCEZNA NA HRÁŠKU S OBLOHOU MODROU“ od 14 a 16 hodin 
v divadélku Brouček v KD, vchod od marketu Lidl. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

VÝSTAVY: 
14. 10. - 6. 11. PO STOPÁCH HISTORIE ARMÁDY V KLATOVECH 
Vernisáž výstavy 13. 10. 2016 od 17:00 hod. Výstava otevřena v pracovní dny 
a 28. 10. od 9.00 do 16.00 hod. Galerie Atrium KD. Pořádá Armáda ČR 
Klatovy a MěKS Klatovy.

30. 11. – 20. 12. 2016 ANDĚLSKÉ VÁNOCE 
Vernisáž výstavy 29. 11. 2016 v 17.00 hodin. Výstava otevřena v pracovní 
dny od 9.00 do 16.00 hod. Galerie Atrium KD.

PODZIMNÍ TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Termíny v listopadu: 6.; 13. 11. 2016 vyučovací lekce, 20. 11. 2016 závěrečná 
lekce. Kurz vedou taneční mistři Gabriela a Jiří Hájkovi.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2017
Informace pro zájemce o Kurz tance a společenské výchovy JARO 2017: 
termín podávání přihlášek bude zahájen 14. 11. 2016 v 6.00 hod na webových 
stránkách MěKS, kde zároveň naleznete pokyny pro přihlášení a podrobnosti 
k organizaci kurzu.

Přemýšlíte o vhodném vánočním dárku pro své blízké? Připravili jsme 
dárkové poukazy na pořady z naší nabídky. Na veškeré koncerty lze 
v předprodeji Kulturního domu zakoupit vánočně laděné poukazy 
a udělat tak radost kulturním zážitkem.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách  
a na .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz
facebook.com/mksklatovy

 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

VÝSTAVY:
Čítárna:
Andrea Dufková – SKLÁDANÝ PATCHWORK 
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií
Galerie knihovny: 
Výstava fotografií Miloše Kašpara – NÁHODNÁ SETKÁNÍ 
Výstava potrvá do 31. prosince 2016.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE KNIHOVNY

Úterý 22. listopadu 2016 od 18 hodin
Přednáška ing. Vlastimila Bažanta – RECONNESTION HEALING 
– návratové léčení
Součástí přednášky budou probírány podmínky pro probouzení 
schopností pomáhat potřebným touto zázračnou, ale neznámou energií. 
Vstupné 50 Kč

Bližší informace v oddělení pro děti a mládež a na . www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy

– listopad 2016 

Akce v Městské knihovně Klatovy

– listopad 2016 

13. 11. 2016, 15.00 hod.
Mlsná princezna a perníková chaloupka 
- Darina Martinovská - předplatné skupiny D
Legrační pohádka s lidovými písničkami. 
Liduščino divadlo Praha. 

14.11.2016 , 19:30 hod
TRIBUTE TO FREDDIE MERCURY
Skupina Pilsen queen tribute band připravila k 25. výročí úmrtí F. Mercuryho 
koncertní projekt plný těch nejkrásnějších písní od Queen v jedinečných 
aranžích za doprovodu smyčcového kvarteta (PIU VIVO), žesťového 
kvintetu, dětského sboru (Fialky) a dalších hostů. Koncert uvádíme ve 
spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy. 
Vstupné Kč 190,-        Prodej vstupenek od 24. 10. 2016

Jiří Suchý + Jitka Molavcová a orchestr divadla Semafor – náhradní 
termín koncertu 17. 11. 2016 od 19.30 hod.
Vstupenky ze dne 26. září 2016 zůstávají v platnosti. V případě, že Vám nový 
termín nevyhovuje, bude Vám vráceno vstupné v Předprodeji našeho divadla.

22. 11. 2016, 19.30 hod. 
S pydlou v zádech - Pavel Fiala – Josef Dvořák, předplatné skupiny B
Legendární inscenace s Josefem Dvořákem v hlavní roli. 
Režie: Pavel Fiala, Josef Dvořák, Divadelní společnost Josefa Dvořáka Dále 
hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Jiří Veit, Karel Gult, 
Veronika Bajerová, Dagmar Schlehrová 

25. 11. 2016, 19.30 hod., 
Francouzský chanson s poezií - předplatné skupiny K, I. abonentní koncert 
Učinkují: Svatava Luhanová-Jiroušková – soprán, Eduard Spáčil – klavír, 
Alfred Strejček – umělecký přednes

27. 11. 2016 - 18.00, 28. 11. 2016 - 16.30 a 28. 11. 2016 - 19.30 hod
V půlnoční hodinu
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou 
divadelní scénou Klatovy uvádí tradiční vánoční koncert plný dobré hudby, 
adventního humoru a nového pohledu na zažité předvánoční zvyky a obyčeje. 
Účinkují: KUFR (dirigent František Kubaň), taneční obor ZUŠ (um. vedoucí 
Markéta Lukášová), Orchestrion, pěvecké sbory Notičky, Pytel blech, 
Sedmikrásky, Fialky a H®oši, Big Band Klatovy (um. vedoucí Karel 
Bečvář),učitelé ZUŠ a hosté.Pořadem provází Jaroslav Pleticha a Bohumír 
Kopecký.

Stálá divadelní scéna Klatovy
www.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna Klatovy
www.divadlo.klatovynet.cz
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 1. 10. 2016 byla vyslána hlídka strážníků do OD Tesco, 

kde ostraha obchodu zadržela pachatele krádeže. Zadržený se 
pokusil odcizit zboží v hodnotě 640,- Kč. Strážníci provedli 
lustraci zadrženého muže a protože se jednalo o zájmovou osobu 
PČR, byl muž předveden a předán na Obvodní oddělení PČR 
k dalšímu šetření.    

Dne 5. 10. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení o rušení 
nočního klidu hlasitou hudbou z jednoho z bytů v ulici 
Niederleho. Na místě kontaktovali strážníci nájemnici 
označeného bytu a po kontrole totožnosti ji vyzvali k dodržování 
nočního klidu. Ta uvedla, že oslavuje narozeniny, ale slíbila 

hlasitou hudbu okamžitě vypnout. Věc řešena 
domluvou.

Dne 6. 10. 2016 přijala hlídka strážníků 
oznámení z azylového domu, kam vnikla žena, která obtěžuje 
obyvatele domu a nechce odejít. Strážníci na místě zadrželi jim 
známou ženu z Janovic, která se dle tvrzení správce opakovaně 
dostává do domu skrz odemčené dveře nebo otevřeným oknem. 
Strážníci ji z domu vyvedli a věc vyřešili domluvou.

Dne 11. 10. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení 
o neuzamčeném vozidle zaparkovaném v Komenského ulici. 
Strážníci lustrací zjistili majitelku vozidla, tu telefonicky 
vyrozuměli a u vozidla počkali do jejího příchodu.        

Dne 13. 10. 2016 přijala hlídka MP oznámení o skupině 
mladíků, kteří se pohybují po dětském hřišti v ulici Hálkova. 
Strážníci zkontaktovali oznamovatelku události, která potvrdila, 
že tři mladíci na hřišti skákali po dětském domečku a mlátili do 
stěn lahví. Za pomoci svědků se podařilo mladíky ztotožnit. 
Jednalo se o žáky základní školy. Protože způsobená škoda byla 
nepatrná, byla strážníky MP vyrozuměna ředitelka školy. 

Kontrolní činností dne 20. 10. 2016 byla spatřena skupina 
zjevně podnapilých osob, které se pohybovaly po vozovce 
v Pražské ulici. Hlídka strážníků na místě ztotožnila tři polské 
turisty, jeden z nich byl vysvlečen do půl těla. Všichni byli pod 
vlivem alkoholu. Strážníci je vykázali na chodník a prozatím byla 
věc vyřešena domluvou.

Dne 21. 10. 2016 přijala stálá služba MP oznámení 
o havarovaném vozidle, které stojí uprostřed vozovky v Nádražní 
ulici nedaleko restaurace Grand. Strážníci na místě nalezli 
vozidlo, které mělo poškozený pravý bok. U vozidla stála žena, 
která strážníkům sdělila, že vozidlo řídila a je majitelkou vozidla. 
Žena jevila známky podnapilosti, proto byla na místo přivolána 
hlídka PČR, která událost převzala k dalšímu šetření.      

Dne 25. 10. 2016 přijala stálá služba MP oznámení obyvatelky 
jednoho z domů v sídlišti Pod Hůrkou, že se po domě pohybují 
podezřelé osoby a pod záminkou odpočtu vody se chtějí dostat do 
bytů. Hlídka strážníků MP na místě zadržela muže z Ostravy, 
zaměstnance energetické firmy, který nabízel její produkty. Po 
kontrole totožnosti byl muž seznámen s tržním řádem a po 
domluvě byl z domu vykázán.

Dne 25. 10. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o podna-
pilé osobě, která leží u schodů v Úzké ulici. Strážníci muže 
nalezli u pošty, kde se vrávoravým krokem pohyboval v zeleni. 
Odmítl strážníkům prokázat svoji totožnost, byl agresivní 
a strážníky urážel. Za pomoci donucovacích prostředků byl 
předveden k prokázání totožnosti na Obvodní oddělení PČR. Zde 
také policisté provedli u zadrženého muže dechovou zkoušku na 
přítomnost alkoholu s výsledkem 2,54 promile. Muž byl pro svou 
vysokou podnapilost a sníženou schopnost ovládat své chování 
převezen po lékařské prohlídce do Protialkoholní záchytné 
stanice v Plzni.

Ing. František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

1) Dotace na protipovodňová a protizáplavová opatření se posky-
tuje subjektům vlastnícím nemovitosti na území města Klatov 
a integrovaných obcí a je určen na realizaci opatření vedou-
cích ke zmírnění budoucích škod, jedná se tedy o vybudování 
preventivních opatření jako např. zpětné klapky na kanali-
začních přípojkách, jímky s kalovými čerpadly, mobilní 
zábrany nahrazující pytle s pískem, záchytné odvodňovací 
příkopy, zdi, 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. 2016 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. 2016.

4) Odbor rozvoje - investiční oddělení posoudí žádosti a dopo-
ručí poskytnutí dotace ke schválení Radě města.

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

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

7) Platnost tohoto Programu je stanovena do 31. 12. 2016.
8) Vzor žádosti o poskytnutí dotace najdete:
  (Program pro 

poskytování dotací - Podpora při realizaci protipovodňových 
a protizáplavových opatření 2016)

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města

eslaba@mukt.cz

http://www.klatovy.cz/mukt/prispevky.asp

OZNÁMENÍ
Město Klatovy připomíná občanům města, že byla pro-

dloužena platnost Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Klatovy „Podpora při realizaci 

protipovodňových a protizáplavových opatření na území 
města Klatovy a integrovaných obcí v roce 2016“. 

Požádat o příspěvek města dle tohoto programu lze 
do 31. 12. 2016 s tím, že opatření musí být 

realizována do 20. 12. 2016.

Podmínky Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Klatovy „Podpora při realizaci protipovodňových 

a protizáplavových opatření na území města Klatovy 
a integrovaných obcí v roce 2016“
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Točník - chodník u silnice III/11766 - III. etapa – spoluinvestoři 
akce město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Jedná 
se o provedení rekonstrukce křižovatky směr Předslav, odvodnění 
komunikace, nového veřejného osvětlení, výstavbu oboustranných 
chodníků. Termín provedení: 1. 7. – 30. 9. 2016. 
Termín prodloužen z důvodu výskytu plynovodu v nové trase 
dešťové kanalizace. Plynovod se musel přeložit.

Práce se provádí za částečné uzavírky křižovatky po polovinách 
vozovky. Provoz je řízen přenosným dopravním značením. 
Vinou zhotovitele nebyl dodržen termín dokončení. Každý den 
nabíhá dle SoD firmě penále až do úplného dokončení stavby.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Akátová. 
Jedná se o rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu, výměnu 
veřejného osvětlení a celoplošnou opravu povrchu chodníků 
a vozovky v úseku od propojovací komunikace k Jabloňové po ulici 
U Čedíku.
Termíny provedení dle SoD: 
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu: 18. 7. 26. 8. 2016,
rekonstrukce plynovodu: 8. 8. 16. 9. 2016,
výměna VO + oprava komunikace: 1. 9. – 15. 10. 2016.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 
Příjezd vozidel k domům bude regulován podle postupu 
prováděných prací.
Vinou zhotovitele nebyl dodržen termín dokončení. Každý den 
nabíhá dle SoD firmě penále až do úplného dokončení stavby.

Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Wolkerova. 
Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu, rekonstrukci plynovodu, 
výstavbu nového teplovodu, který se provádí i v části ulice 
Masarykova a následnou celoplošnou opravu povrchu chodníků, 
vozovky, parkovacích stání, veřejného osvětlení a zeleně.
Termíny provedení dle SoD:
Rekonstrukce vodovodu: 18. 7. – 6. 8. 2016,
rekonstrukce plynovodu: 8. 8. – 26. 9. 2016,
provedení teplovodu: 1. 8. – 14. 10. 2016,
oprava VO, povrchů MK: 17. 10. – 30. 11. 2016.
Termíny posunuty z důvodu vyřešení kolize stávajících 
inženýrských sítí s novým teplovodem.
Práce se provádí za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen. Příjezd vozidel 
k domům a garážím je regulován podle postupu prováděných 
prací.

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

 – 
 – 

Oprava výtluků ve vozovce části Kollárovy ulice. 
Jedná se o provedení plošné opravy výtluků a zalití prasklin ve 
vozovce.
Termín provedení: cca 4 dny během měsíce listopadu, dle 
klimatických podmínek.
Práce se provedou po půlkách vozovky za částečného omezení 
provozu, omezení bude vyznačeno dopravním značením.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny do-
končení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné 
okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Opravy komunikací v měsíci listopadu 2016
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Pracovní náplň:
Ochrana přírody a krajiny - Provádění odborných činností na 
úseku ochrany životního prostředí, například vypracovávání 
stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní 
prostředí u staveb, posuzování staveb závažných technologií 
velkých zdrojů znečišťování, vypracovávání metodických 
pokynů pro prověrky životního prostředí určitého oboru.
Vodní hospodářství - Výkon vodoprávního úřadu, správa 
majetku města v oblasti vodního hospodářství.

Platové zařazení:
Úsek ochrany přírody a krajiny - platová třída 10 v souladu 
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
Úsek vodního hospodářství - platová třída 9 v souladu 
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost:

Praxe v oboru vítána.
Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
Flexibil. a zodpověd., iniciativa a samostatnost při řešení úkolů. 
Znalost práce na PC.
Řidičské oprávnění skupiny B.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních 

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového 
řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

•

•

•

Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání se zaměřením na 
oblast životního prostředí, zemědělství nebo veřejnou správu.

•

•

•

•
•
•
•
•
•

. 
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Písemné přihlášky doručte nejpozději  na adresu:
Městský úřad Klatovy 
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I., 339 20 Klatovy  
Obálku označte „Výběrové řízení OŽP“

 do 18. 11. 2016

na místo úředníků (úřednic) odboru 
životního prostředí - referent úseku 
ochrany přírody a krajiny a referent 

na úseku vodního hospodářství

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy
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Chodníky

I.  
II. 
III. 

ZÓNA
ZÓNA
ZÓNA

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 webu města Klatov.

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je 
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto 
komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními 
vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla 
zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na 
straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka těchto 
komunikací a chodníků na straně druhé.

Zákon o pozemních komunikacích stanovuje lhůty pro 
zajišťování sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti 
chodníků:
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. 

pořadí nejpozději však do 48 hodin. 
V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek 

(dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují 
pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.

V předcházejících létech se správci komunikací 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 a dosta-
tek inertního materiálu, který bude při údržbě upřednostňován. 

 - 
 - 
 - 

Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích
Posypová sůl se bude používat až na zbytkovou vrstvu sněhu, 
kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. 
Do sněhové vrstvy se nebude posyp solí provádět.

Celkem je udržováno 114 km vozovek a 96 km chodníků. 
V případě 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 stezku pro pěší a cyklisty v úseku od městského 
parku k nádraží ČD v Lubech. Stejně tak nebudou udržovány 
účelové komunikace (stezky) podél tzv. „Severozápadního 
obchvatu Klatov“. Po těchto úsecích si pak lze při dostatku 
sněhu i zajezdit na běžkách.

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

Vozovky

I.  
II. 
III. 

ZÓNA
ZÓNA
ZÓNA

SÚS Klatovy



NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2016 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2016 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis
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Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník VIII. 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 - 
 Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz

Vážení čtenáři, v letošním roce již po šesté 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 v našem 
informačním středisku na náměstí Míru. Hlasovat lze taky na 
webových stránkách města. 

uzávěrka ankety 
bude 23. 12. 2016.

Výsledky ankety budou zveřejněny v Klatovském zpravodaji, 
vyhlášení vítězové budou přijati vedením města na klatovské 
radnici v lednu 2017. 

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, 

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

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2016 v Klatovech 

V průběhu měsíce září 2016 jsme 
založili oficiální facebookový profil 
města Klatovy. Jsme přesvědčeni, že 
propagace města a rychlé šíření 
informací formou sociálních sítí je 
v dnešní době samozřejmostí. 

Na profilu budou zveřejňovány 
aktuality z úřadu i z města, fotografie 
z akcí a mnoho dalšího. Stejně tak 
budeme „postovat“ důležité informa-

ce našich příspěvkových organizací a obchodních společností.
Najdete nás na .

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ Klatovy

www.facebook.com/klatovymesto

Město Klatovy 

na Facebooku

Město Klatovy 

na Facebooku

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



foto: Jiří Jiřík
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ZDARMA

Vážení Klatované,

již jen nemnoho dní zbývá do 
chvíle, kdy Vaše slavnostně 
nazdobené domovy rozzáří 
svíčky vánočních stromků. 
Není to záře jediná. Ta, na 
kterou s trochou netrpělivosti 
a přiznejme si, že i s určitou 
mírou nedočkavosti či drob-

ných obav čekáme my dospělí, 
se objeví v očích dětí. Právem. 
Vždyť Vánoce mají být a já 
doufám, že i nadále budou, 
především svátky rodinnými. 
Kdo jiný v nich pak hraje 
hlavní roli než naši potomci.

Vánoční čas je rovněž 
dobou, kdy se snažíme alespoň 
na chvíli přibrzdit doslova let 
událostí, každodenní shon, při 
němž nám často mezi prsty 
protékají v danou chvíli z na-
šeho pohledu „drobnosti a zby-
tečnosti“. A přece, nemohou 
být právě ony maličkosti ve 
skutečnosti věcmi důležitými, 
jimiž můžeme dát najevo, že 
nám záleží na těch okolo nás, 
že nám nejsou lhostejní, že je 
máme rádi. Mnohdy je pro ně 
právě tento pocit jisté důle-
žitosti dárkem nad všechny. 
Jedno zda se jedná o ty nejmen-
ší nebo o ty již dříve narozené. 

Nenechme se ošálit. Ani 
u jedněch, ani u druhých není 
na obdarování času nazbyt. 
Mohli bychom být nepříjemně 

Čas očekávání a nadějíČas očekávání a nadějí
zaskočeni. Obdarovat už nemu-
sí být koho, případně už o to 
dotyčný ani nestojí. Snad právě 
Vánoce budou onou pravou 
příležitostí. 

Sváteční dny jsou též chvílí, 
kdy zejména nám dospělým, 
dozajista vlivem značné míry 
romantické a nostalgické atmo-
sféry, běží hlavou mnohé tužby 
a přání. Hledíme také s nadějí 
k blížícímu se roku novému 
a věříme, že bude zjednodu-
šeně řečeno rokem lepším. 
Určitě může být. Nikoliv však 
sám od sebe. 

Bude záležet především na 
nás, jakým si ho uděláme.

Milí Klatované,

přeji Vám krásné vánoční 
svátky, mnoho pevného zdra-
ví, hodně sil a vůle k tomu, 
aby rok 2017 byl pro nás 
rokem šťastným a „lepším“.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání rady města

Úterý 20. 12. 2016

Úterý 3. 1. 2017

Příští jednání zastupitelstva

Úterý  13. 12. 2016 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu
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nepřáteli a dotkla se jich válka, že trpěli nedostatkem, nemocemi, 
pohromami, leckdy bojovali o samu podstatu své existence. Přesto 
se snažili, řekl bych ad maiorem dei gloriam, budovat své domovy 
a své město. Budovat své rodiny a společenství. Mnohé nám tu 
zanechali. Zamyslíme-li se na tím, pochopíme, že dobře je právě 
nyní, navzdory všem našim steskům a úzkostem.

A proto mně dovolte, abych nám všem popřál krásný a klidný 
advent. Bude takový, pokud se pokusíme si jej takovým udělat. 
V adventu, době očekávání, se můžeme pomyslně nadechnout do 
nového kalendářního roku. Můžeme se připravit na Vánoce, které 
začínají  (25. 12.), ale tradičně je slavíme 
již od podvečera 24. 12., od Štědrého dne. Až se rozzáří vánoční 
stromky v našich domovech, ať se rozzáří i světlo v našich srdcích, 
ať láska, naděje a víra prostoupí (alespoň na chvíli) náš život, 
abychom byli dobrými lidmi. 

Podaří-li se nám to, zvládneme jistě i ono tempo a čas, které nás 
„ženou“. Vždyť koneckonců čas, láska, naděje, víra jsou tím 
jediným, co skutečně máme, všechno ostatní jsou jen „hmotné 
statky“, které nám byly, tu více, tu méně, dočasně propůjčeny.  

Přeji Vám dobrý rok 2017!

Slavností Narození Páně

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážené dámy, vážení pánové, 
milí Klatované,

také máte občas pocit, že se náš 
život řítí obrovskou rychlostí 
a nezastavitelným tempem? 
A také Vás napadá otázka, kam? 
A proč? Že čas se nedá zastavit, 
že současný svět je chaos? 

Symptomem moderní doby 
je bezesporu „tempo“, pohyb, 
někdy až zmateně vířivý. Máme 
pocit, že tomu tak je až dnes: 
„kdysi přeci bylo krásně, kdysi 
byl klid.“ Mýlíme se, podobné 
otázky napadaly i naše předky – 
i oni si mnohdy připadali 

vtrženi do vírů, které se ani nedaly ovládnout – a mnohdy tomu tak 
skutečně bylo! Stačí jen listovat dějinami našeho města, abychom 
pochopili, že mnohokrát Klatované bojovali se skutečnými 
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Advetní čas

Křehké Vánoce v PASKuKřehké Vánoce v PASKu

Pro adventní a vánoční dny připravil Pavilon skla 
v Klatovech ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou 
školou sklářskou ze Železného Brodu výstavu Skleněné 
Vánoce. Od 5. prosince 2016 do 31. ledna 2017 budou 
v pavilonu vystaveny skleněné betlémy, které vznikly jako 
ročníkové práce žákyň školy. Návštěvníci se zde mohou 
seznámit s jejich prací od návrhu až po finální realizaci. 
I samotné návrhy betlémů jsou zajímavým uměleckým dílem. 

A jaké betlémy byly do Klatov zapůjčeny? Některé 
vycházejí více z železnobrodské figurkářské tradice, jiné se od 
ní odpoutaly a představují zcela nové pojetí nejdůležitějšího 
vánočního příběhu, který je vždy podán s velikým citem pro 
jeho poetiku i poselství. A tak se zde v realistických i styli-
zovaných formách Panna Marie a Svatý Josef sklánějí nad 
Ježíškem v jesličkách, pastýři přinášejí dary a tři králové se 
blíží k Betlému. Skleněné betlémy vypadají velmi křehce 
a étericky, jakoby právě vystoupily z nějakého snu a snesly se 
do předvánočních Klatov. Jsou kouzelné a možná více než 
betlémy vyřezávané ze dřeva umocňují vánoční chvíle. 

A tak nezbývá, než Vás pozvat na novou výstavu Pavilonu 
skla, který je v zimě pro veřejnost otevřen každý den od 11 do 
16 hodin mimo 24. – 26. prosince a 1. ledna.

Jitka Lněničková 
kurátorka Pavilonu skla 

Další informace:  www.pask-klatovy.cz

2x foto: Karel Nováček
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Místní akční skupina 
Pošumaví, z.s., (MAS) nyní 
obhájila svoji Strategii 
komunitně vedeného místního 
rozvoje u Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a už v roce 
2015 získala standardizaci 
z Ministerstva zemědělství 
ČR. Jako první v Plzeňském 
kraji a 16 v České republice 
tak splnila podmínky pro 
získání finančních prostředků 
pro náš region z fondů EU na 
rozvoj venkovského území. 
O tuto podporu v České 
republice usiluje aktuálně 180 
místních akčních skupin. Od 

roku 2017 bude tedy moci v území své působnosti, které 
zahrnuje kromě města Klatovy dalších 99 obcí na Klatovsku, 
Sušicku, Horažďovicku a Kdyňsku, rozdělit přibližně 200 
milionů korun na menší projekty. Půjde o evropské finanční 
prostředky z Programu rozvoje venkova, Integrovaného 
regionálního operačního programu a Operačního programu 
Zaměstnanost. Na své projekty můžou získat podporu do roku 
2020 obce, podnikatelé a neziskové organizace z území místní 

akční skupiny. První výzva zaměřená na podporu sociálních 
služeb bude vyhlášena počátkem roku 2017. Více o přípravě 
jednotlivých výzev MAS se průběžně dozvíte na internetových 
stránkách www.masposumavi.cz.

Místní akční skupina Pošumaví byla založena původně jako 
zájmové sdružení právnických osob v roce 2004. Město 
Klatovy patří mezi její zakládající členy. Počátečním motivem 
vzniku MAS byla možnost čerpání finančních dotací 
z programů na podporu rozvoje venkova LEADER ČR 
a následně LEADER+. V roce 2008 byla Místní akční skupina 
Pošumaví vybrána v prvním kole jako jedna ze 48 skupin, které 
byly podpořeny z osy 4 Programu rozvoje venkova. Město 
Klatovy z tohoto zdroje získalo do roku 2013 podporu na své 
projekty ve výši 1 932 928,- Kč. Koncem roku 2014 se MAS 
transformovala na zapsaný spolek a v roce 2015 získalo 
certifikát kvality služeb ministerstva pro místní rozvoj. 

Místní akční skupina, z.s., sídlí v prostorách bývalého 
dominikánského kláštera (Plánická ulice čp. 174) v Klatovech.

Vážení občané, přeji Vám klidné prožití adventu 
a vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. 

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Nová možnost čerpání finančních prostředků na rozvoj regionu

Srdečně zveme obyvatele a návštěvníky Klatov dne 1. 1. 2017 na kla-
tovské nám., kde budou od 17.30 hodin probíhat oslavy nového roku.

V letošním roce došlo ke změně odpaliště ohňostroje z důvodu 
rekonstrukce budovy komerční banky v Klatovech. Nové odpaliště 
pro tento rok bude v prostoru levého dolního rohu klatovského 
náměstí, tzn. před restaurací Tep.

Informace pro návštěvníky – oslavy nového roku 1. 1. 2017
Z důvodu zajištění bezpečnosti všech návštěvníků dojde k částečné 
uzavírce komunikací, a to jak pro pěší, tak pro účastníky silničního 
provozu, a to dle přiloženého schématu. 

1) Uzavírka horní části náměstí od divadelní ulice ke křižovatce ulice 
Vídeňská/Plánická v čase 16.30 – 19.30 pro motorová vozidla.

2) Uzavírka průjezdné komunikace přes náměstí z Pražské ulice do 
Vídeňské a naopak v čase odpalu ohňostroje, tzn. 17.50 – 18.15 
hodin pro motorová vozidla.

3) Uzavírka komunikace v ulici Randova od křižovatky ulic 
Randova/Čs. Legií ke křižovatce ulic Randova/náměstí Míru/kpt. 
Jaroše v čase 17.50 – 18.30 pro pěší i motorová vozidla.

4) Uzavírka komunikace v ulici kpt. Jaroše od křižovatky ulic kpt. 
Jaroše/Denisova ke křižovace ulic kpt. Jaroše/náměstí 
Míru/Randova v čase 17.50 – 18.30 pro pěší i motorová vozidla.

Náhradní přístup na náměstí pro pěší bude ulicemi:
Denisova/Balbínova/náměstí Míru, tzn. Od divadla okolo 
klatovských katakomb a doleva směr náměstí 
ulicemi Čs. legií/Pražská/náměstí Míru

Ve vyznačeném bezpečnostním okruhu bude zákaz shromažďo-
vání osob v uvedeném čase od 17.50 do 18.30 hodin.

Zároveň upozorňujeme i na zákaz stání vozidel ve vyznačeném 
prostoru dne 1. 1. 2017 v čase od 01.00 hodin do 19.00 hodin.

Chtěli bychom požádat obyvatele i návštěvníky klatovského náměstí 
o toleranci a shovívavost.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS
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Městské kulturní středisko Klatovy zve:Městské kulturní středisko Klatovy zve:
18. 12. 2016 ADVENTNÍ NEDĚLE 9.00 – 16.00 hodin.

13.00 – 15.00 VLASTA HORVÁTH S KAPELOU 

:
  9.00 – 13.00 – vánoční reprodukované melodie
13.00 – 13.45 – 1. část vystoupení 
13.45 – 14.15 – vánoční reprodukované melodie
14.15 – 15.00 – 2. část vystoupení 
15.00 – 16.00 – vánoční reprodukované melodie

19. – 22. 12. 2016 VÁNOČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY 9.00 – 17.00 hod.
19. – 20. 2016 doprovodný program na náměstí Míru: 

  9.00 – 10.00 vánoční reprodukované melodie
10.00 – 11.00 vystoupení sborů klatovských ZŠ, MŠ 
11.00 – 13.00 vánoční reprodukované melodie
13.00 – 15.00 vystoupení sborů klatovských MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM
                       Klatovy
15.00 – 17.00 vánoční reprodukované melodie

21. 12. 2016 doprovodný program na náměstí Míru: 
  9.00 – 13.00 vánoční reprodukované melodie
13.00 – 16.00 vystoupení OLD COUNTRY BAND ŠTREKA 
16.00 – 17.00 vánoční reprodukované melodie

22. 12. 2016 doprovodný program na náměstí Míru: 
  9.00 – 13.00 vánoční reprodukované melodie
13.00 – 15.00 vystoupení PLZEŇSKÝ MLS
15.00 – 17.00 vánoční reprodukované melodie
17.30 ŽIVÝ BETLÉM (Křesťanské společenství Klatovy)

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK: 
17. 12. 2016 Loutkový soubor Brouček uvede mario-netovou hru 
Antonína Pruchy  od 14 a 16 hodin v divadélku 
Brouček v KD, vchod od marketu Lidl. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Doprovodný kulturní program při prodejních trzích na klatovském 
nám. Míru

 

„ČERT A KÁČA“

Vlasta Horváth s kapelou

Vlasta Horváth s kapelou

VÝSTAVA: 

30. 11. – 20. 12. 2016 ANDĚLSKÉ VÁNOCE 
Vernisáž výstavy 29. 11. 2016 v 17.00 hodin. Výstava 
Andělů od nejrůznějších autorů. Součástí výstavy bude 7. a 14. 12. 2016 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  nejen pro děti. Výstava otevřena v pracovní 

dny od 9.00 do 16.00 hod. Galerie Atrium KD.

PŘIPRAVUJEME: 

1. 1. 2017 PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 
Kulturní program: 

17.30 vystoupení kapely FROM
18.00 NOVOROČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY MĚSTA, OHŇOSTROJ
18.10 vystoupení kapely FROM Klatovy – náměstí. 

5. 1. – 25. 1. 2017 VÝSTAVA ZŠ ČAPKOVA UL. KLATOVY
Galerie Atrium KD Klatovy. Vernisáž 4. 1. 2017  

18. 1. 2017 ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS 
Koncert od 19.00 hodin.  KD Klatovy.

25. 1. 2017 YVETTA SIMONOVÁ & JOSEF ZÍMA
Odpolední posezení od 16.00 hodin v KD Klatovy.

Přemýšlíte o vhodném vánočním dárku pro své blízké? 
Připravili jsme dárkové poukazy na pořady z naší nabídky. Na 
veškeré koncerty lze v předprodeji Kulturního domu zakoupit 
vánočně laděné poukazy a udělat tak radost kulturním zážitkem.

Vstupenky jsou již v prodeji. Dárkové poukazy pouze v předprodeji 
KD. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

Podrobný program všech akcí najdete na stránkách 
 a na .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

„ “

 
Těšíme se na Vaši návštěvu 

www.mksklatovy.cz facebook.com/mksklatovy

Dle Nařízení města Klatovy č. 1/2016 o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města 
Klatovy jsou vymezeny oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
oblasti města, nebo k stání fyzické osoby, která má místo trvalého 
pobytu ve vymezené oblasti města. 

Vozidla po dobu stání musí mít na viditelném místě za 
předním sklem umístěnou parkovací kartu vydanou MěÚ 
Klatovy. Platnost parkovací karty je jeden rok počínaje od 1. 1. 
do 31. 12. běžného roku.

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

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

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

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

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy

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

David Deyl – koncertní recitál 2016 – vstupenky www.ticketstream.cz 
a v pokladně divadla Klatovy
Středa 14. 12. 2016 od 19.00 hodin

HLASOPLET– Betlém, aneb České Vánoce a cappella - příjemný, 
pohodový večer autorských vánočních písniček, povídání, dárků 
a všeho, co k Vánocům patří. Těšit se můžete na vánoční překvapení 
- pozvání přijal populární herec české divadelní scény. 
Účinkují: Zdeněk Lahoda, Radek Štědronský Shebal / David Vaňáč, 
Viktor Fiedler, Jan Fraus, Petr Berchtold. Pořadem provází Vilém 
Dubnička.
Středa 21. 12. 2016 od 19.30 hodin - předplatné skupiny K

SCREAMERS - travesti skupina s novým pořadem Vánoční speciál 
2016. Přijďte se zasmát před Silvestrem.
Úterý 27. 12. 2016 od 19.30 hodin

Předprodej vstupenek: tel. 376 320 043
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
sds.predprodej@investtel.cz

www.divadlo.klatovy.net

www.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna Klatovy
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Z protokolu událostí Městské policie KlatovyZ protokolu událostí Městské policie Klatovy
Dne 9. 11. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o sražené 

srně na komunikaci mezi kruhovými objezdy u ČOV a bazénu. 
Srna byla mimo komunikaci, v příkopu vedle ní ležela 
i registrační značka vozidla. Strážníci nalezli při kontrole okolí 
na parkovišti u firmy Agrowest poškozené motorové vozidlo 
Peugeot. U vozidla byla jeho majitelka, která po kontrole 
totožnosti potvrdila, že srnu srazila a zavolala na místo hlídku 
dopravní policie. 

Dne 14. 11. 2016 oznámil pracovník recepce Klatovské 
nemocnice, že ve vstupním vestibulu stojí nějaký muž a tvrdí, 
že byl okraden. Strážníci na místě nalezli podnapilého muže, 
který nebyl zraněn, nepotřeboval žádné ošetření, pouze jen 
obtěžoval. Strážníci jej po kontrole totožnosti z nemocnice 
vykázali.

Dne 16. 11. 2016 přijala stálá služba MP oznámení obyvatel 
jedno z domů v Podhůrecké ulici, kde se po domě pohybují 
nějací prodejci. Strážníci MP na místě ztotožnili muže a ženu, 
kteří nabízeli produkty energetické firmy. Oba byli seznámeni 
s podmínkami tržního řádu města a z domu byli vykázáni.

Dne 17. 11. 2016 prováděla hlídka strážníků MP kontrolní 
činnost v prostoru Klatovské nemocnice. Zde zaregistrovala 
vozidlo Renault Clio, bez registračních značek, které odjíždělo 

z nemocnice do ulice Plzeňská a pokračovalo do 
ulice Dukelská. Zde jej strážníci zastavili. 
Z vozidla vystoupil muž, který po prokázání 
totožnosti strážníkům sdělil, že má zákaz řízení 
motorových vozidel, a nemá tudíž s sebou ani řidičský průkaz. 
Strážníci muže na místě zadrželi pro podezření ze spáchání 
trestného činu. Na místo přivolali hlídku PČR, která si 
zadrženého převzala k dalšímu šetření. 

Dne 20. 11. 2016 prováděla hlídka strážníků MP kontrolní 
činnost v ulici Zlatnická. Zde byla zastavena osobami, které ji 
informovaly o napadení nějaké ženy. Strážníci na místě 
ztotožnili přítomné osoby a zraněné ženě přivolali RZS. Ta byla 
pro rozsah poranění v obličejové části hlavy převezena 
k dalšímu ošetření do nemocnice. Útočník se před strážníky 
k věci vyjádřil, že ženu skutečně udeřil čelem své hlavy do 
obličeje, ale že šlo jen o sebeobranu, protože dostal od ženy 
několik facek jako první. Strážníci na místo přivolali hlídku 
PČR, která si zjištěné skutečnosti převzala k dalšímu šetření. 

Dne 22. 11. 2016 přijala stálá služba MP oznámení o dvou 
osobách, které nabízejí nějaké zboží na parkovišti u OD 
Kaufland. Hlídka strážníků zde nalezla muže a ženu ze 
Slovenska, kteří prodávali parfémy. Po kontrole totožnosti byli 
oba prodejci seznámeni s tržím řádem města. Věc strážníci 
vyřešili blokovou pokutou.

Dne 22. 11. 2016 prováděla hlídka strážníků MP kontrolní 
činnost v křižovatce ulic Pražská - Dobrovského. Zde spatřili 
muže, který odpovídal popisem osobě hledané Policií ČR. Muž 
u sebe neměl žádné doklady, pouze ústně uvedl své osobní 
údaje. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou 
osobu. Strážníci muže předvedli a předali na OO PČR 
k dalšímu šetření.

Dne 23. 11. 2016 přijala hlídka strážníků MP oznámení 
o poškození kontejneru na odpad u OD Kaufland. Strážníci na 
místě zjistili, že kontejner poškodil jim známý muž z Klatov. 
V kontejneru se nacházelo staré pečivo určené ke zkrmení 
zvěři. Na místo se dostavil zaměstnanec společnosti, který 
vyčíslil vzniklou škodu. Strážníci na místo přivolali hlídku 
PČR a událost jí se všemi zjištěnými skutečnosti předali 
k dalšímu šetření.

Dne 26. 11. 2016 prováděla hlídka strážníků MP kontrolní 
činnost v ulici Domažlická. Zde si strážníci povšimli vozidla 
Renault, které vyjelo od čerpací stanice a jelo směrem k obci 
Beňovy. Jízda vozidla byla nejistá, kličkovalo po silnici. 
Strážníci vozidlo zastavili a požádali řidiče o prokázání 
totožnosti. Při komunikaci s řidičem byl z jeho dechu cítit 
alkohol a řidič jevil známky jeho požití. Na dotaz strážníků 
řidič popřel, že by před jízdou požil alkohol nebo jinou 
návykovou látku. Přesto byla u řidiče provedena dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu s výsledkem 1,15 promile. Na 
místo strážníci přivolali hlídku PČR a věc jí byla se všemi 
zjištěnými skutečnosti předána k dalšímu šetření.

Ing. František Kacerovský
velitel Městské policie v Klatovech

Prodejní doba známek na svoz směsného 
komunálního odpadu na I. pol. 2017

Dále nabízíme možnost objednání známky u nás 
prostřednictvím e-mailu. 

Na adresu  zašlete své 
jméno, adresu a druh známky jakou požadujete. V případě, 
že jste podnikatel, uveďte své IČ. My vám jako odpověď 
zašleme fakturu. Po připsání částky na náš účet Vám naši 
zaměstnanci sami známku doručí do poštovní schránky.

klatovy@posumavskaodpadova.cz

Pondělí  – 11.00 12.00 – 17.00

Úterý  – 11.00 12.00 – 16.00

Středa  – 11.00 12.00 – 17.00

Čtvrtek  – 11.00 12.00 – 15.30

Pátek  – 11.00 12.00 – 14.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Nově je možné zakoupit 
i celoroční známku na popelovou nádobu
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převážná většina akcí byla úspěšně dokončena 
ve Wolkerově ulici došlo k prodloužení termínu dokončení 
díla 
finální povrch vozovky v Akátové ulici bude dokončen na 
jaře 2017

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy 
a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech 
a integrovaných obcích města. Navržené opravy jsou nejprve 
schvalovány jednotlivě Radou města Klatov a v průběhu celého 
roku postupně realizovány.
Pro rok 2016 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční 
prostředky ve výši 23,5 mil. Kč, tedy o 8,5 mil. Kč více než v roce 
předchozím.
Za tyto prostředky byla opravena celá řada chodníků a vozovek 
(viz níže). Nad rámec plánovaných oprav byly některé 
komunikace celoplošně opraveny při provádění rekonstrukce 
inženýrských sítí cizími investory.

V Klatovech byly z prostředků města v roce 2016 opraveny: 
Křižíkova ulice – komunikace formou tzv. „Obytné zóny“, 
veřejné osvětlení, zeleň
Dvořákova ulice – vozovka, chodníky, veřejné osvětlení
vnitroblok Tyršovy ulice – komunikace, odstavné plochy 
a veřejné osvětlení
Voříškova ulice – dvě části chodníků
komunikace u hlavní pošty – křižovatka včetně odvodnění 
dešťové vody
nábřeží Kpt. Nálepky – chodník mezi hlavní poštou 
a Kollárovou ulicí vlevo
Žižkova ulice – chodník, odstavné plochy, zeleň
Tolstého ulice - tři části chodníků včetně veřejného osvětlení, 
prostor před základní školou
Nuderova ulice – dvě části chodníků
Tylovo nábřeží – komunikace
Kulturní dům – chodník od parkoviště k bufetu
sídliště Pod Hůrkou – část chodníku včetně přístupů do domů 
čp. 552 až 555
Procházkova ulice – dvě části chodníků, vozovka od Palackého 
k fotbalovému hřišti
Kvapilova ulice – chodník ve východní části - uhrazen RWE
Korálkova ulice – část chodníku mezi Kličkovou a Procház-
kovou
Čejkova ulice – část chodníku vedoucího k centrálnímu 
hřbitovu
Štorchova ulice – chodník – uhrazen RWE, slepá část ulice 
– komunikace včetně odvodnění
Školní ulice – rozšířena část vozovky
řadové garáže vedle fotbalového hřiště – komunikace mezi 
garážemi
řadové garáže v ulici U Čedíku – zpevnění svahu tzv. „gabio-
ny“, přilehlá komunikace
křižovatka náměstí Míru, Plánická, Vídeňská – úprava povrchu 
ze žulových kostek
Kollárova ulice – opraveny výtluky na komunikaci
komunikace na „Němčáku“ – plošně opravena tři místa
Wolkerova ulice – komunikace, chodníky, parkovací plochy, 
veřejné osvětlení

Realizované akce v rámci oprav a údržby 

pozemních komunikací v roce 2016

foto: archiv MěÚ 

MK Křižíkova – oprava formou „obytné zóny“.MK Křižíkova – oprava formou „obytné zóny“.

Akátová ulice – vozovka, chodníky, veřejné osvětlení
V části Akátové ulice došlo k neočekávanému zpoždění prací na 
rekonstrukci plynovodu. Následně firma provádějící opravu 
komunikace silně podcenila rozsah této stavby. Z počátku 
nasadila malý počet pracovníků s nízkou efektivitou a kvalitou 
prováděné práce. Souhrn těchto vlivů včetně prací, které vznikly 
až při provádění díla, jako např. osazení několika nových uličních 
vpustí, nové řešení jedné křižovatky formou tzv. „chodníkového 
přejezdu“, apod. způsobil, že se firma dostala do časové tísně. 
Vzhledem ke klimatickým podmínkám v tomto ročním období 
není již možné provést pokládku speciální vrchní asfaltové směsi 
(méně hlučný asfalt), která vyžaduje ustálenou teplotu nad 10 
stupňů Celsia po dobu několika dnů. Tato vrstva bude tedy 
položena za vhodného počasí počátkem měsíce dubna 2017.
V zájmu provádění kvalitní zimní údržby v Akátové ulici firma 
provede snížení výšky všech uličních vpustí a vodovodních 
hrnečků do výšky nově položeného podkladního asfaltu, který byl 
položen ve dvou vrstvách po 4 cm. Povrchy chodníků jsou 
dokončeny. 
Omlouváme se tímto občanům Akátové ulice za vzniklé 
problémy.

V integrovaných obcích města Klatov byly opraveny tyto 
komunikace:

Kydliny - komunikace vedoucí na Obytce, účelová komunikace 
na pp. č. 650/3
Vícenice - komunikace vedoucí od silnice III. třídy přes obec až 
k dílnám
Luby - chodník vedoucí od silnice I/27 vlevo naproti mateřské 
školce, snížen vjezd do Spořilovské ulice, upraveno místo pro 
sběrný odpad pod stavebninami, upravena krajnice vozovky 
vedoucí na Sobětice za železničním přejezdem
Otín - odvedení dešťov. vod a zároveň rozšíření části vozovky
Vítkovice - odvodňovací žlab, který odvede dešťové vody ze 
silnice do příkopu
Střeziměř - zřízeno obratiště pro KUKA vůz na cestě před 
bývalou školou
Čínov – část komunikace vedoucí k čp. 913.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 7PROSINEC 2016

Město Klatovy vypsalo dne 3. 11. 2016 další, v pořadí již 
L. 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. 

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.

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. 

S 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 L. kola je 17. 2. 2016. Žadatelé 
se o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce 
března 2017. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

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

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého 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 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování 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

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 rekonstruk-
ce 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 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.



NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2016 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

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

Já, jméno a příjmení: *

kontaktní adresa: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2016 v Klatovech:

v kategorii:

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

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 8 PROSINEC 2016

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník VIII. 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 - 
 Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz

Večer plný působivých před-
stavení, ohnivá show a závě-
rečný ohňostroj si můžete užít 
v Bavorské Rudě v pátek 30. 12. 
na náměstí. Od 17.30 je umož-
něn vstup do areálu a v 19 hodin 
začíná samotná strašidelná show.

„Noci vykuřování“ (Rauhnächte) 
patří mezi staré lidové zvyky 
z Bavorského lesa. Démoni, 
čarodějnice, chlupaté nestvůry, 
čerti a jiná nedobrá stvoření 
zahánějí zlé duchy pomocí svých 
hlučných kravských zvonů, 
svištících bičů a bubnů. 

V období mezi Vánocemi 
a večerem Tříkrálovým probíhají 
v bavorských městech a vesnicích tato strašidelná a tajemná 
představení. Jedno takové se koná již potřetí v sousední Bavorské 
Rudě. O neobvyklou podívanou se postarají umělecké skupiny 
z Rakouska, bavorského Regensburgu a svým představením je 
doplní také česká skupina Hellfire se svoji ohnivou show.

Návštěvníci akce se budou moct občerstvit u některého ze 
stánků, kde na ně čekají bavorské speciality nebo svařené víno na 
zahřátí.

Tradiční „Rauhnacht“ 

v Bavorské Rudě
Vážení čtenáři, v letošním roce již po šesté 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 v našem 
informačním středisku na náměstí Míru. Hlasovat lze také na 
webových stránkách města. 

uzávěrka ankety 
bude 23. 12. 2016.

Výsledky ankety budou zveřejněny v Klatovském zpravodaji, 
vyhlášení vítězové budou přijati vedením města na klatovské 
radnici v lednu 2017. 

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, 

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

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2016 v Klatovech 
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