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Příští jednání zastupitelstva

Slavnostní den

Vážení Klatované,
přestože 1. září a s ním
spojený začátek školní
docházky je pro prvňáčky
ještě velmi daleko, čeká je
již nyní svým způsobem
zásadní krok. Ve čtvrtek
9. dubna totiž proběhne na
všech našich základních
školách zápis dětí do 1. tříd.
Velmi rád vzpomínám na
chvíle, kdy rodiče přicházeli
se svými dětmi a na jejich
očích byla jasně patrná
nejen směs nejistoty, možná
i bázně, ale především očekávání a zvědavosti. Prostě
vše jak má být. A je to přirozené. I u nás dospělých,
když přicházíme do neznámého prostředí, natož pak
u dětí.
Změnu, již „zápis“ do života rodin přináší, nakonec
většinou vnímali jak rodiče,
tak děti jako slavnostní
chvíli a učinili si z něj

společně prožitý hezký den.
Příběhů, které jsem se během oněch minut dozvěděl
(natož pak paní učitelky,
trávící ve třídách celý den),
bylo mnoho. Až na smutné
výjimky mne dokázaly potěšit i pobavit. Není to však
hlavní důvod, proč se dnes
tomuto tématu věnuji. Ten je
veskrze věcný, úřední a reaguji tím i na dotazy Vás,
rodičů budoucích prvňáčků.
Všechny děti s trvalým
bydlištěm v Klatovech mají
zákonný nárok na umístění
v místních základních školách. Jako zřizovatel základních škol jsme proto povinni
stanovit spádové obvody
jednotlivých škol, což zastupitelé učinili schválením
„Vyhlášky o spádových
obvodech“. Vychází především z počtu a pokud možno
i z bydliště dětí. Zcela
zásadní je, že tyto děti musí
být do 1. tříd umístěny
v souladu s kapacitou škol
přednostně, oproti dětem
z okolních obcí nespadajících pod naše město. Chci
zdůraznit, že tím není nijak
narušena Vaše možnost
volby jít k zápisu se svým
dítětem do kterékoliv školy
v Klatovech. Nevzpomínám
si za poslední roky snad ani
na jediný případ, kdy by
klatovské dítě nebylo přijato
na požadovanou školu.
Je tedy na Vás, vážení
rodiče, abyste vše zvážili
a vybrali jste si z pestré
nabídky nejrůznějších aktivit místních škol. Těší mne,

ZDARMA

že všechny, byť se k cíli
vydávají trochu různými
cestami, kladou důraz na co
nejkvalitnější vzdělávání
svých žáků. Nemohu v této
souvislosti nevzpomenout
na slova p. učitele Blažka,
vynikajícího gymnaziálního
matematika, který nám
pravidelně opakoval: „Jako
se bez lyžování nenaučíte
lyžovat, tak se bez počítání
nenaučíte počítat“. V těch
slovech je obsaženo mnohé.
Myslím, že platí nejen pro
dobu školní docházky, ale
i pro celý další profesní
život každého z nás.
Vážení rodiče,
přeji Vám šťastnou
volbu a hezký slavnostní
den s Vašimi budoucími
prvňáčky.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Pondělí 20. 4. 2020
v jezuitském refektáři
Jednání rady města
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Rozbory hospodaření nejsou jen „nudná“ čísla
Vážení čtenáři Zpravodaje,
řekne-li se „rozbory hospodaření“, naskočí některým lidem
„husí kůže“. Čísla, čísla, nepochopitelné souvislosti, samá
složitost, takový život není,
občas slýchám. Minulý rok
jsem se snažil, právě po rozborech, přesvědčit Vás o tom,
že tomu tak zdaleka není či
nemusí být. Ohlas, který článek
měl, mě vede k tomu zkusit to
ještě jednou a připomenout
Vám, že pestrý život je možné
popsat nejen vzletnými slovy,
ale i čísly. Zkusíme to?
Informace, které budu nyní uvádět, se vždy vztahují k roku
2019, případně k poslednímu dni tohoto roku. Že to není rozdíl?
Ale je, například za rok 2019 městská knihovna půjčila svým
čtenářům celkem 166 674 „knih“ (v tomto čísle jsou ale zahrnuty
i tzv. e-knihy a např. i deskové hry), k datu 31. 12. 2019 jich měla
ve svých policích celkem 147 387. Každé z čísel hovoří o jiné
skutečnosti, že?
Městská knihovna má 3 570 registrovaných čtenářů, z toho
dětí do 15 let je 996. Jak už jsem uvedl, vypůjčeno bylo celkem
166 674 „knih“, nejčastěji krásná literatura dospělým čtenářům
(64 064 ks), intenzivně se půjčují i periodika (59 835 ks), naučná
literatura pro dospělé čtenáře (24 670 ks), krásná literatura pro
děti (11 001 ks) a dobré je, že i naučná literatura pro děti přesáhla
3 tis. výpůjček (3 243 ks). Knihovnu v tomto roce navštívilo
27 863 návštěvníků, nemalý podíl na tom mají i kulturně
vzdělávací akce, které knihovna organizuje či pomáhá
organizovat. Za všechny bych zmínil Barokní jezuitské Klatovy,
které zde probíhají již od roku 2007. Dlouholetá úspěšná činnost
v této oblasti byla jedním z důvodů, proč město knihovně svěřilo
správu nově rekonstruovaného jezuitského refektáře. Knihovna
zaslouží pochvalu i za ediční činnost.
Městský ústav sociálních služeb nabídl tradičně širokou
paletu svých služeb. V domově seniorů v Újezdci byla kapacita
79 lidí využita plně, průměrný věk klientů, kteří zde žijí, byl
82 let. V Újezdci je též i domov pro osoby se zdravotním
postižením. Je jich tu 33, jsou ubytováni ve dvou až třílůžkových
pokojích a jejich průměrný věk je 61 let. Domov pro seniory
v Podhůrecké ulici v Klatovech umožní ubytovat 126 klientů v 84
jednolůžkových pokojích a v 21 pokojích dvoulůžkových. Je tu
plno, průměrný věk klientů je 85 let. V Podhůrecké ulici je
i centrum denních služeb, jeho kapacita je 6 klientů, je využívána
zčásti. Pečovatelská služba obsluhuje 182 klientů, poskytla jim
6 758 hodin péče, zajistila celkem 22 212 obědů, auty jich bylo
rozvezeno 11 882. Právě pro pečovatelskou službu byly
v minulém roce pořízeny tři nové automobily s dotací vyhlášenou
MAS Pošumaví z prostředků tzv. IROPu (tj. integrovaného
regionálního operačního programu). Získali jsme příspěvek ve
výši 95 % z celkové ceny 1,1 mil. Kč. V rámci domácí
ošetřovatelské péče bylo 121 klientům poskytnuto 9 484
zdravotních úkonů. Čísla, za nimiž se skrývá poctivá práce,
nasazení, občas ale i slzy. Zapomenout nechci ani na poradnu pro
rodinu, sociální ubytovny, noclehárnu – i ty jsou potřebné.
Samostatnou kapitolou je činnost klubu seniorů. Je v něm
registrováno 156 členů, zajišťuje bohatou zájmovou, kulturní

a společenskou činnost. Je radost se s členkami klubu (ženy tu
převažují) setkávat.
Jaké byly nejnavštěvovanější filmy v Klatovech v roce 2019?
Odpověď najdete v rozborech hospodaření Městského kulturního střediska (a ty na webových stránkách města). S „přehledem“
vyhrál film Ženy v běhu (5 132 diváků), za ním se umístila
Bohemian Rhapsody (2 541 diváků, ale pozor tento film se promítal i v roce 2018), na třetím místě byla s 1 629 diváky Poslední
aristokratka. Celkově kino poprvé překonalo hranici 40 tisíc diváků za rok (40 880!). Vezmeme-li v úvahu, že v roce 2016 přišlo do
kina 31 447 návštěvníků, je návštěvnost roku 2019 skvělým výsledkem, který se promítá i do finančních relací tohoto střediska.
Mimochodem, na Černou věž v roce 2019 vystoupalo 14 880
„statečných“, což je nejlepší výsledek za posledních osm let.
Školy a mateřská školka si zaslouží, aby byly zmíněny
samostatně, stejně jako Technické služby. Závěrem mi dovolte
připomenout návštěvnost některých klatovských kulturních
a sportovních institucí:
• Krytý plavecký bazén navštívilo 126 458 lidí milujících vodu,
na letní koupaliště jich přišlo 26 145.
• V plavecké škole se při 633 výukových hodinách naučilo
(nejméně základně) plavat 2 100 dětí.
• Klatovské katakomby zhlédlo celkem 48 219 návštěvníků.
Katakomby se podílely i na organizaci Barokní svatojánské
noci, kterou koncem června ve Vrchlického sadech navštívilo
téměř 900 účastníků, téměř stovka z nich oblečena do
dobových kostýmů. Do Pavilonu skla přišlo 10 781
návštěvníků. Pavilon skla v průběhu roku uskutečnil několik
zajímavých výstav a akcí, které se věnovaly secesnímu sklu,
mistrovství rytiny do skla, šumavskému alabastrovému sklu.
Své návštěvníky seznámil i s mezinárodními sklářskými
sympozii. Poděkování patří neúnavné kurátorce paní
PhDr. Lněničkové a jejímu týmu.
A pro skutečné milovníky čísel a statistik pak závěrem
nabízím tabulku návštěvnosti památek a zařízení od roku 2010:
Návštěvnost památek 2010 - 2019
Rok

2010
2011

Plavecký
areál

Barokní Katakomby Pavilon
lékárna
skla

Vlastivědné
muzeum
Dr. Hostaše

Černá
věž

Celkem

72 346

14 115

32 342

0

8 471

0 127 274

68 225

14 017

6 000

0

7 603

13 642 109 487

2012 71 384
2013 70 582
2014 89 715
2015 130 673
2016 130 257
2017 124 745

12 736

44 857

0

7 710

13 441 150 128

14 302

35 331

0

11 344

10 703 142 262

14 930

38 880

5 271

8 903

15 603 173 302

15 198

45 678

10 090

11 673

13 101 226 413

15 000

47 342

11 039

10 047

14 500 228 185

13 906

45 204

8 167

9 458

14 456 215 936

2018 127 639

14 313

45 287

8 396 * 4 687

13 233 208 868

2019 126 458

15 232

48 219

10 781

5 738

14 880 221 308

* rekonstrukce
Závěrem mi dovolte popřát Vám zdraví, abychom všichni
překonali všechna úskalí, která nám přináší „koronavirová
kalamita“.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Ke každému stromu ve městě přistupujeme individuálně
Vážení občané,
stromy mají v městské zástavbě
nezanedbatelnou úlohu pro
životní prostředí i okrasu.
K mnohým jsme si vytvořili
citovou vazbu a vnímáme je
jako nedílnou součást míst, kde
žijeme. Jsou chloubou parků či
rostou soliterně v různých
částech města, někdy ve skupinkách, jindy vytváří příjemné
aleje, jiné mají i památkovou
ochranu - jde například o javor
stříbrný u kulturního domu či
dub letní u Drnového potoka
v Koldinově ulici a Tylově
nábřeží. První dva zmíněné
byly naposledy zdravotně ošetřovány v loňském roce. Další
stromy máme i v některých integrovaných obcích – například ve
Štěpánovicích, Křištíně i na dalších místech. I zde se důsledně
pamatuje na ochranu a sledování jejich zdravotního stavu.
Dlouhodobě jsme se snažili zachránit tzv. Beňovskou lípu, jejíž
stáří přesahovalo 400 let. Ta rostla při silnici I/22 na okraji Beňov
a vázaly se k ní i zajímavé pověsti. Po nedávném radikálním
rozlomení při vichřici však musela být pokácena. Již v roce 2004
byla v jejím kmeni zjištěna centrální dutina, další byly na

hlavních větvích. Na kmeni byly navíc zjištěny čerstvé plodnice
dřevokazné houby a projevovalo se výrazné prosychání. Následně
byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez, zastřešení otvorů
a dutin a instalace vazeb. Zdravotní zásahy se v následujících
letech ještě několikrát opakovaly. Bohužel strom se postupně
vlivem výše uvedeného proměnil už jen v udržované torzo, jehož
poslední narušení bylo nevratné.
Citlivě však přistupujeme ke všem stromům ve městě a každé
kácení vždy pečlivě zvažujeme. Pokud je to alespoň trochu
možné, dáváme přednost u perspektivních jedinců zdravotním
zásahům, které u stromů prodlouží životnost a zajistí jejich bezpečnost. Ve vegetačním období investuje město v průměru zhruba
250 000 Kč do zdravotních a výchovných řezů či vazeb stromů.
Pro poražení stromu musí existovat vždy zcela jasné důvody,
které musí být v souladu s platnou legislativou. Nejčastějším
důvodem je špatný zdravotní stav dřeviny s růstovými defekty,
mechanickým poškozením a napadením například dřevokaznými
houbami, dále poškození kořenového systému a samozřejmě také
to, že strom usychá – těchto případů bohužel v poslední době
vzhledem ke klimatickým podmínkám přibývá. Důvodem může
být i nevhodná výsadba v minulosti – například v těsné blízkosti
budov či dalších stromů. Ke kácení může dojít také kvůli
výstavbě a rekonstrukci komunikací a inženýrských sítí.
Samostatnou kapitolu pak tvoří řádění živlů. V letošním roce
došlo ve městě při vichřici k vyvrácení 18 dřevin. Jednalo se
převážně o smrky. Po vichřici pak z bezpečnostních důvodů došlo
k pokácení 3 smrků v areálu Mateřské školy v Máchově ulici,
2 smrků v areálu Mateřské školy v Lubech a borovice na hřbitově
v Lubech. U všech uvedených dřevin hrozilo vyvrácení a byly
pokáceny za pomoci hasičského záchranného sboru.
Kromě těchto mimořádných situací se kácení ve městě
provádí na základě projektu péče o stromy (inventarizace veřejně
přístupné zeleně). Odbor životního prostředí zahájil v roce 2011
ve spolupráci se společností Safe Trees, s.r.o., systematickou
inventarizaci veřejně přístupné zeleně na území města Klatov
a v současné době je zmapované celé území města Klatov. Projekt
péče o stromy se skládá z mapové a tabulkové části. V tabulkové
části je popis jednotlivých stromů (např. název, průměr kmene,
výška, perspektivita, vitalita, stabilita, zdravotní stav), ale hlavně
je zde u jednotlivých stromů navrženo opatření k jejich ošetření
(jako např. bezpečnostní, zdravotní, výchovné a redukční řezy či
instalace bezpečnostních vazeb). Dále jsou zde uvedeny stromy,
které je nutno z důvodu špatného zdravotního stavu či
bezpečnosti pokácet.
Kácení dřevin se dále provádí na základě podnětu
Technických služeb města Klatov či odboru životního prostředí.
Podnět můžou dát také občané. V takovém případě pracovník
odboru životního prostředí podnět prověří na místním šetření, kde
se zjišťuje zejména v jakém je strom zdravotním stavu a zda
nějakým způsobem nepoškozuje sousední nemovitosti. Na
základě vyhodnocení je následně rozhodnuto o dalším postupu.
Za pokácené dřeviny, jejichž obvod je ve 130 cm nad zemí
větší než 80 cm, je určená náhradní výsadba. Každý samostatný
pokácený strom tak nahrazujeme novým. Ne vždy se však povede
vysadit novou dřevinu na stejném místě, kde došlo k pokácení
z důvodu existence sítí (optické kabely, plyn, kanalizace,
elektřina). Do náhradní výsadby investuje město každoročně cca
200 000 Kč.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
21. 3. | sobota | 20.00 | KD Klatovy |
ČERNOBÍLEJ SVĚT – VIKTOR SHEEN
Pořádá: Sold Out Solutions.
VSTUP: 15+ (pod 15 let v doprovodu dospělé osoby).

Kurz tance a společenské výchovy pro
mládež - jaro 2020:

28. 3. | sobota | 08.00 – 11.30 | malý sál KD Klatovy |
JARNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA
Burzu pořádá Klub filatelistů MKS Klatovy.

I. kurz:
20. 3. | pátek | 17.00 | KD Klatovy |
KARNEVAL - ZRUŠENO
27. 3. | pátek | 18.00 | KD Klatovy |
STOLOVÁNÍ

28. 3. | 20.00 | KD Klatovy | NA STOJÁKA – live
Účinkují Karel Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg.

II. kurz:
20. 3. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | KARNEVAL - ZRUŠENO

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK
21. 3. | sobota | 14.00 a 16.00 | loutková scéna KD |
ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Pohádka o tom, jak Kašpárek s Honzou do Černého lesa šli a Děda
Vševěda hledali. Premiéra pohádky Antonína Pruchy.
Vchod od OD Lidl.

PŘIPRAVUJEME:

VÝSTAVY:
Do 31. 3. 2020 | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ
chodba, II. patro KD | ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT
- retrospektivní výstava českých filmových plakátů.
26. 3. – 9. 4. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | atrium KD,
vernisáž 25. 3. od 16.00 hodin | ŘÍŠE DIVŮ
- výstava prací dětí z výtvarně-keramických kroužků DDM.

27. 4. | pondělí |19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.
8. – 9. 4. | náměstí Míru | Velikonoce na náměstí
Velikonoční trhy s kulturním programem.
11. 4. | 20.00 | KD Klatovy | Obrfest 2020
21. 4. – 31. 5. | atrium KD |
VE JMÉNU CTI – ÚKOL SPLNÍME, PROTOŽE JSME
VŽDY PŘIPRAVENI A NIKDY NE DRUZÍ
– výstava k osvobození Klatov U.S. armádou.
Vernisáž 20. 4. od 17.00 hodin.
Pořádá Klub 3. armády Klatovy ve spolupráci s MKS Klatovy.
25. – 26. 4. | KD Klatovy | Šampionát mažoretek
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – Pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.

ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ
A VRÁCENÍ VSTUPENEK
V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se až do
odvolání ruší všechna filmová představení v Kině Šumava Klatovy
a kulturní akce v Městském kulturním středisku.
VRÁCENÍ VSTUPENEK:
• Vstupenky zakoupené přes internet budou stornovány v den
konání představení a následně refundovány platby. Tyto platby
budou zaslány zpět do platební brány a po schválení refundace
platební bránou budete informováni e-mailovou zprávou o částce,
která vám bude vrácena na bankovní účet do 3 pracovních dní.
• V případě zakoupení vstupenek na pokladně budou probíhat
storna v předprodeji KD Klatovy a peníze navráceny v hotovosti.
Vstupenky bude možné vrátit bez omezení i po odehrání
představení, proto žádáme o trpělivost.
Děkujeme za pochopení.
Kromě kulturních akcí s prodejem vstupenek jsou až do odvolání
zrušené také následující akce:
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
pátek 13. 3. 2020 2. prodloužená lekce II. kurzu
pátek 20. 3. 2020 Karneval
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Secesní překvapení v Pavilonu skla
Protože ve stálé expozici PASKu tvoří dominantní část
secesní sklo, tak je občas zajímavé srovnání se secesní
produkcí jiných regionů. Letos je to výstava, která
představuje špičková díla rafinérských sklářských firem
i jednotlivých dílen z Nového Boru. Pro tyto severočeské
závody byly zásadními výzdobnými technikami malba,
zlacení, lazurování, leptání, rytina či brus. To je výrazně
odlišuje od šumavského secesního skla ve stálé expozici
pavilonu, které je zdobeno hlavně za horka u pece hutními
technikami. Navzdory vnějším rozdílům je tu ale mnoho
společného, protože Šumava a severočeské sklářské oblasti
byly propojené jemným předivem vzájemných vztahů. Byly

to totiž právě šumavské sklárny (včetně firmy Lötz), které
často dodávaly rafinérským a obchodním firmám
v Lužických horách skleněný polotovar.
Na výstavě připravené ve spolupráci se Sklářským
muzeem v Novém Boru, Vlastivědným muzeem dr. Hostaše
v Klatovech a soukromými sběrateli mohou návštěvníci vidět
výběr toho nejlepšího, co se v Novém Boru kolem roku 1900
a v prvním desetiletí 20. století vyrábělo. Zapůjčení řady
exponátů na výstavu je třeba považovat za skutek mimořádné
vstřícnosti, protože depozitáře opustily velmi cenné skleněné
předměty. Jde o nádherná skla, často unikátní a jediná svého
druhu. Ať již jsou to malované vázy inspirované plakáty
Alfonse Muchy, skla dekorovaná bohatě květinovými motivy
a zlatem v novoborské tradici či využití originálních technik,
k jakým patřily například redukční a jiné lazury. A jsou zde
vystavené i práce žáků novoborské sklářské školy, která měla
na prosazení secese do produkce zdejších firem velký podíl.
Mistrovství zejména novoborských malířů je takřka až neuvěřitelné. To, co dokázali namalovat na vázy, to se nedá popsat,
to se musí vidět. Příležitost k tomu je až do 13. 4. 2020.
Velikonoční akce Pavilonu skla
Jako již tradičně každý rok připravil PASK na jaro
velikonoční tvůrčí dílny, při kterých si mohou návštěvníci
zhotovit různé dekorace apod. pro nadcházející svátky.
Letošní program „Velikonoční zvířátka ze skla a na skle“
připravujeme na sobotu a neděli 4. a 5. dubna (od 10 do 17
hodin). Budou se malovat a jinak dekorovat skleněná zvířátka
na zápich a na zavěšení (kuřátka, zajíčci) a motivy zvířátek se
budou také malovat a rýt do skla. A protože velikonoční
svátky nejsou úplné bez vajíček, která mohou být třeba
skleněná, tak se zde budou různě zdobit i skleněná vajíčka.
PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla
Bližší informace na www.pask-klatovy.cz.

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Secesní váza z Nového Boru

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

Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.

17. 3. – 22. 3. oslava 100 let SDH Malechov
24. 3. – 29. 3. Ve víru tance aneb Rebelové 1/2
31. 3. – 5. 4. Ve víru tance aneb Rebelové 2/2
7. 4. – 12.4. Žebnická traktoriáda 1/2
14. 4.– 19.4. Žebnická traktoriáda 2/2
21. 4. – 26.4. Oslava 95 let SDH Kozí
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Město Klatovy vypsalo dne 7. 2. 2020 další, v pořadí
7. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Zápůjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Klatov.

Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Horní
hranice

01

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

03

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

07

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

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

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Úroková sazba je pro všechny tituly stejná a je odvislá od
úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou, která je
poté ponížena o 0,01 %. Poslední známá úroková sazba
je za měsíc leden 2020 a činí 2,37 %.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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
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.

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 7. kola je 3. 4. 2020. Žadatelé se
o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce
dubna 2020.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky
06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty
současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden
titul u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Opravy komunikací v březnu a dubnu 2020
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
ZAHRADNÍ-úsek Karafiátová-Milady Horákové
Termíny provedení:
Plynovod (investor Gasnet): 3. 3. – 31 . 3. 2020,
Vodovod: 23. 3. – 10. 4. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 1. 4. – 30. 4. 2020.
ZAHRADNÍ-úsek Milady Horákové-„obytná zóna“
Termíny provedení:
Vodovod: 11. 4. – 15. 5. 2020,
Plynovod: 16. 5. – 30. 5. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 1. 6. – 30. 6. 2020.
Stavba v Zahradní ulici bude provedena za úplné uzavírky vozovky
po výše uvedených úsecích. Přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
MÁNESOVA-úsek Zahradní-odbočka ke sportovní hale
Termíny provedení:
Plynovod (investor Gasnet): 1. 4. – 15. 5. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 4. 5. – 12. 6. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Chodník v ulici K Vodojemu-úsek Plánická-Studentská vlevo
Termín provedení: 1. 4. – 15. 4. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Chodníky v ulicích Hlávkova a Cibulkova
Termín provedení: 13. 4. – 30. 4. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Chodník+VO v ulici Čapkova – před budovou pozemkového úřadu
Termín provedení: 13. 4. – 5. 5. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou-2. etapa (ulice Krátká
+ MK před čp. 494-497) – vozovky, parkovací plochy, odvodnění,
veřejné osvětlení, stezka pro pěší a cyklisty, T-Mobile.
Termín provedení celé stavby: 13. 3. – 25. 6. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovek a 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: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Realizace bezpečnostních opatření na Domažlické ulici
Bezpečně přejít Domažlickou ulici v místě u „Klatovského dvora“
není právě jednoduché – důkazem je i nedávná dopravní nehoda,
při které řidič narazil do vozidla stojícího před přechodem a došlo
k vážnému zranění přecházejícího chodce. Město Klatovy se
dlouhodobě snaží vyřešit tuto situaci se správcem komunikace,
kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Město Klatovy v roce 2003 vybudovalo na přechodu ochranný
ostrůvek, díky kterému došlo ke snížení počtu jízdních pruhů ve
směru od Domažlic. Tím došlo ke zpomalení projíždějících
vozidel a současně ke zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců.
Tehdy byla diskutována i otázka vybudování podchodu. Byla
zpracována studie, podle které by z výškových důvodů mohl být
podchod v místech výstupu ulic Nerudovy a Milady Horákové. Po
zvážení všech aspektů, jako předpokládaná malá vytíženost
podchodu, technická náročnost, finanční náklady, bylo od tohoto
záměru ustoupeno.

V průběhu dalších let město předkládalo ke schválení DI PČR
Plzeň různé návrhy bezpečnostních opatření, jako např. zřízení semaforů na křižovatce, zvýraznění blikajícím světelným dopravním
zařízením, 3D zvýraznění přechodu pro chodce. DI PČR Plzeň
s návrhy nesouhlasil, dokonce navrhoval přechod u „Klatovského
dvora“ zrušit a zřídit zde pouze tzv. „místo pro přecházení“. Tím
by přecházející museli dbát zvýšené opatrnosti a jednoznačně dát
přednost projíždějícím vozidlům. Takový návrh nebyl městem
přijat mimo jiné proto, že by chodci vzhledem k intenzitě provozu
nemohli vůbec přes silnici 1. třídy přejít.
ŘSD nechalo v roce 2018 zpracovat bezpečnostní audit, který
doporučil jako nejvhodnější řešení zřízení semaforů v křižovatce
včetně nezbytných stavebních úprav - vybudování ochranných,
ostrůvků v blízkosti křižovatky v celkové délce cca 140 m a zřízení nového místa pro přecházení v místě pěšího vyústění ulic
Nerudova a Milady Horákové.
Při projednávání dokumentace pro stavební povolení upozornil
správce plynovodní sítě firma GasNet na skutečnost, že plynovody
umístěné v Domažlické ulici jsou v havarijním stavu. GasNet
uvedl, že z důvodu přetlakování plynovodu z nízkotlaku na
středotlak je nutné realizovat akci postupně po etapách od
Mánesovy ulice přes Zahradní, Karafiátovou a jako poslední
Domažlickou ulici s termínem dokončení v říjnu 2021. Je naprosto
zřejmé, že rekonstrukce Domažlické ulice bez předchozí výměny
plynovodu by byla zcela nehospodárná, a proto město Klatovy ve
spolupráci s ŘSD uskuteční zamýšlené bezpečnostní úpravy
na Domažlické ulici až po realizaci plynovodu, tedy začátkem
roku 2022.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– jaro 2020
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 22. 3. 2020 do 11. 4. 2020 na území města
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže
uvedeného rozpisu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání
objemných odpadů vznikajících občanům 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
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky,
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel
a 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. 2020.
Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní
dobou:

Období

duben – říjen

listopad - březen

Pondělí – pátek

12.00 – 19.00

11.00 – 18.00

Sobota

14.00 – 19.00

11.00 – 17.00

Neděle

14.00 – 20.00

14.00 – 17.00

Ing. Michael Skrbek
jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.

Jarní úklid
Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště
22. 3. 2020 – 28. 3. 2020
Lidická ulice,
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbalové hřiště 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul.,
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí,
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

29. 3. 2020 – 4. 4. 2020
Luby (u jezu),
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště),
Sobětice,
Štěpánovice,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky na Markytě - 2 ks,
Točník - 2 ks,
Otín,
Vícenice,
Dehtín,
Čínov,
Chaloupky,
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.

5. 4. 2020 – 11. 4. 2020
Tajanov,
Zahrádky za lázněmi,
Kal,
Beňovy,
Tupadly,
Drslavice,
Věckovice,
Kydliny - 2 ks,
Habartice,
Vítkovice,
Pihovice,
Křištín,
Střeziměř,
Dobrá Voda,
Lažánky, Kosmáčov.
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