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ZDARMA
Jednání rady města

Nadechli se…, nadechněme se…

Vážení Klatované,
celým naším prostorem již
po dlouhé týdny doslova
rezonuje
téma
jediné
–„Koronavirus“…. Zřejmě
nejčastěji znějící slovo
v debatách politických,
společenských
i
ryze
domácích. Ochromil veškeré
dění, umrtvil nás.
Stál jsem a stále si stojím
za názorem, že rychlé
a striktní rozhodnutí Vlády
ČR bylo v daný okamžik
správným krokem. Plně
chápu důvody pro jeho
přijetí. Zahlcení a zhroucení
zdravotnických zařízení si
nikdo soudný nepřál. Někteří
představitelé vládní moci,
dle mého názoru neuvážlivě,
neváhali přirovnat nastalou
situaci ke stavu válečnému.

Ukryli jsme ukázněně
svoje tváře za roušky, při
potkání často přejdeme na
druhý chodník. A když ne,
bedlivě se sledujeme očima.
Obestřel nás strach a obavy.
Nic z toho však neospravedlňuje projevy temných
stránek lidských povah.
Udávání „lehkomyslných“
sousedů shlukujících se do
pětičlenné skupiny nechápu.
Je ale naprostou malicherností ve srovnání s nevybíravými verbálními útoky
na nakažené. Odtahování se
od těch, kteří jim v rámci
svých profesí musí pomáhat,
pak už nerozumím vůbec.
Nezaslouží si totiž nic
jiného, než jen naši úctu.
S úctou vzpomínáme již
75 let na všechny oběti,
jimiž byla doslova krvavě
poseta cesta k našim dnešním životům. Osvobození
Klatov 5. květena 1945 je
nejvýznamnějším milníkem
naší novodobé historie.
Příjezd amerických osvoboditelů na klatovské náměstí
znamenal pro naše předky
konec válečných útrap ve
všech jejich hrůzných podobách. Po letech každodenních obav o holou existenci,
kdy nevěděli, zda budou mít
jídlo pro své děti, či zda se
navrátí z práce domů, se
svobodně nadechli. Žádnou
z oněch hrůz si nikdo, kdo ji
nezažil na vlastní kůži, představit neumí, ani nemůže.

Nic takového dnes naštěstí neprožíváme. A přesto
bychom se měli nadechnout.
Důvodů pro to je povícero.
Jarem provoněný májový
vzduch a všudypřítomný
kvas nového života nám
vlévá novou energii do žil.
Tak důležitou pro dobrý stav
těla i mysli. Nadechnutí je
tím nejzákladnějším reflexem po celý náš život. Bez
něj není nic, bez něj si
nemůžeme ani o nic říci.
Věřím, že tu nejhorší část
epidemie máme za sebou
a naše bytí se začne vracet
do normálu. Je naprosto
nezbytné si o ten návrat
důrazně říkat. A to včetně
všech svobod, za které
bojovali váleční hrdinové
a jichž jsme si „trochu“ se
zpožděním v posledních
třiceti letech užívali.
Vážení Klatované,
chtěl bych Vás požádat,
abychom si s ohledem na
dané možnosti alespoň symbolicky připomněli památné
květnové dny roku 1945.
Nadechněte se, zkuste načerpat co nejvíce síly z jarního
povětří. Čiňte tak prosím
s rozumem a nezapomeňte
na ohleduplnost ke svému
okolí, abychom již opět
mohli plnohodnotně žít.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Historické inspirace
Dámy a pánové, milí čtenáři Zpravodaje,
5. května 2020 si připomeneme osvobození našeho města.
Bude tomu přesně 75 let, co
americké jednotky, v jejich
řadách i českoslovenští vojáci,
vstoupily do Klatov a přinesly
svobodu. Konec války a osvobození, všechny souvislosti
politické, strategické a jiné
jistě připomenou všechna
média a také politici.
Mnozí z nás se těšili na
oslavy výročí osvobození.
Historie je přece učitelkou života a lekci, kterou nám dvěma
světovými válkami ve 20. století dala (anebo jsme si ji dali my
sami?), nelze pominout. Škoda, že oslavy, s ohledem na
opatření přijatá v souvislosti s „koronavirovou pandemií“,
vzaly za své.
Budeme muset slavit a vzpomínat v soukromí. Možná tím
získáme cosi navíc. Možná si více a hlouběji uvědomíme
osobní, lidský rozměr oné doby a pochopíme lépe, co vše se
tehdy stalo. A možná nám doba a osudy lidí v ní budou
inspirací. Nevěříte? Mám proto nejméně dva důvody:
1) Často hovoříme a uvažujeme o své historii „globálně a ve
velkém“ (ostatně tak nás to učili). Nezapomeneme-li na
osudy a příběhy konkrétních lidí, jednotlivců, dostane
naše uvažování hlubší smysl a naše vlastní životy nový
rozměr. Konkrétní lidé, kteří mají tvář, své touhy, přání,
úzkosti a strasti, kteří doufají, milují, jsou milováni …
nesmí být zapomenuti. Vždyť právě jejich životy jsou
nakonec tím, čím v každé válce nejvíce platíme. Cenu
nejvyšší.
Několikrát jsem měl možnost navštívit válečné hroby: nikde
jinde jsem si tolik nepřál, aby Bůh skutečně byl. Nikde jinde
jsem se tak vroucně nemodlil, jako tam. Vidíte-li nekonečné
řady křížů, jména, data, často místa narození, v něž se
„promění“ mladí muži, přeje si snad každý (ateisté mi
prominou), aby skutečně po fyzické smrti přinejmenším
„cosi bylo“. Proto i letos, navzdory všem opatřením,
položíme květiny k válečným hrobům v Klatovech a okolí.
2) Konec války byl i novým počátkem, startem, jak dnes
říkáme. Až budete soukromě slavit a vzpomínat, nemyslete
jen na to, „co bylo předtím“ (tj. před květnem 1945).
Myslete i na to, „co bylo potom“. I to svým způsobem
dlužíme těm, kteří ve válce a při osvobozování zemřeli. Aby
jejich smrt nebyla marná, musí „svět poté“ být lepším. Byl,
ale ne vždy, všude a hned! Dělali jsme chyby.
Až skončí „koronavirová krize“, v níž nyní žijeme, budeme
muset řešit její netušené hospodářské a společenské
důsledky. Budeme také na počátku obnovy, budeme se
snažit nastartovat ekonomiku, společnost, svůj svět.
Nebudeme mít za sebou, díkybohu, hrůzy války a strašlivé
lidské oběti. Budeme se ale potýkat s nejrůznějšími
problémy. Budeme dělat stejné chyby jako naši předkové?

A jaké oni vlastně dělali? O tom se přou historici,
ekonomové, politici, vlastně my všichni. Například – bezprostředně po válce jsme potrestali, právem, válečné zločiny
mnohých. Ale pod heslem „když se kácí les, létají třísky“
jsme, jak nás dnes zejména mladší historici upozorňují,
„potrestali“ na základě různých „udání“ i ty, kteří potrestáni
být neměli. Tím jsme je, i třeba jen načas, vyloučili ze
společenského a politického života. Záhy jsme „trestali“
jiné, už třeba jen za to, že měli jiné politické názory či
nechtěli „držet s většinou krok“. Ostatní se naučili „bát se“,
protože viděli, že lze zničit kohokoliv, chce-li to státní moc.
Začali jsme rozdělovat „sami sebe“ učením o třídním
nepřátelství či nenávisti. Dovolili jsme „bezpečnostním
složkám“, aby krátce po válce doslova ovládly náš svět.
Bylo přece nutné „obnovit materiálně technickou základnu
země a ochránit nové uspořádání společnosti“, být razantní
a efektivní na cestě vpřed! A tak jsme v zájmu materiálním
pošlapali demokratické principy vládnutí.
Prezidentskými dekrety a posléze zákony jsme znárodnili –
či spíše zestátnili – rozsáhlé majetky. „Dělali tak skoro
všichni.“ S myšlenkou, že „stát jsme my“, jsme si ale ani
nevšimli, že stát je ten, „kdo drží v rukou moc“. A než jsme
se vzpamatovali, stát si rychle a efektivně „pronajala“ jedna
jediná strana, tu pak zase poměrně úzký okruh jejích
prominentů. Vládli naším jménem, vládli nám. Postupnými
kroky jsme ztratili (reálnou) svobodu. Skoro jsme
necestovali na západ a jih od našich hranic.
A proto by nám i dnes měl být inspirací slavný bonmot,
připisovaný Winstonu Churchillovi, který bych si dovolil
parafrázovat slovy: „Demokracie je nejlepším z nejhorších
způsobů vlády a žádný jiný lepší není“. A proto i dnes musíme lékárnickými vahami vážit různá opatření a nařízení,
která určují parametry naší budoucnosti. Život našich
předků po válce by nám měl být inspirací i poučením.
Mimochodem, mnohé jsme znali či ještě známe. Můžeme se
s nimi poradit.
Přeji Vám zdraví, štěstí a úspěch, krásné dny.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Loňský pietní akt na Zhůří.
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Omezení akcí města
Vážení občané,
bohužel kulturní a společenské akce jsou zrušeny
i v měsíci květnu. Vládní
nařízení ovlivňují také
tradiční připomínku výročí
osvobození Klatov americkou armádou. Z tohoto
důvodu do zpravodaje
zařazujeme alespoň speciální
přílohu s dobovými fotografiemi a stručným popisem
událostí, které vedly k osvobození města 5. května 1945.
Domníváme se, že 75. výročí
je třeba si připomenout i v době, kdy platí nejrůznější
omezení.
Zákaz shromažďování lidí znemožňuje i pořádání
každoročních oblíbených akcí – Zahájení turistické sezóny
a Avon pochodu. Museli jsme rovněž zrušit první přednášky
z cyklu k letošnímu 760. výročí města. Hlavní program
k připomenutí založení města chystáme až na dny

26. – 28. září. Musíme doufat, že po prázdninách už budeme
ze současné situace venku a vše proběhne tak, jak má. Na
konec září plánujeme různé koncerty, přednášky, šermířská
a divadelní vystoupení apod. O těchto akcích budeme ještě
s dostatečným předstihem informovat. Otázkou zatím
zůstává i podoba letošního programu klatovské pouti. Jisté
je, že tentokrát bude bez 27. ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu, který nyní organizátoři zrušili.
Věřím, že situace se brzy zlepší a věci se zase budou
vracet do normálních kolejí. Znovu je třeba poděkovat všem,
kteří v současnosti pomáhají druhým, všem zdravotníkům
i dobrovolníkům. Například v městském kulturním středisku
kromě běžných činností a přípravy akcí šijí zaměstnanci také
roušky a nové i ochranné pláště například pro potřeby
humanitární organizace ADRA.

Nový přírůstek do městské edice
Město Klatovy má sedm let svoji edici s názvem
„Klatovy v prostoru a čase“, ve které vychází například
monografie prací z konferencí pořádaných městem či
zajímavé texty se vztahem k našemu městu. Aktuálně vyšel
čtrnáctý titul edice, který shrnuje příspěvky o událostech na
přelomu konce Rakouska-Uherska a vzniku nové republiky
z pohledu našeho města a regionu. Do nejnovější
monografie přispěli historici Jiří Rak a Petr Koura. První se
zaměřil na události roku 1918, druhý na vztah českých
Němců k nové republice. Politolog Lukáš Valeš popsal
fungování klatovské samosprávy v té době a právník
a politolog Josef Marcel představil osobu starosty Karla
Hostaše coby regionálního politika, který musel provést
klatovské občany nelehkým obdobím první světové války.
Archiváři Karel Řeháček a Jan Jirák ve svých textech
poukazují na nejrůznější projevy ve společnosti, které
přinesla změna politického uspořádání. Historik umění
Marcel Fišer objasnil okolnosti vzniku pomníků padlých
v první světové válce v Pošumaví a připomněl jejich autory.
Klatovský sochař Václav Fiala pro monografii popsal
v příspěvku „Od nápadu k realizaci“ vznik nového pomníku
padlým v první světové válce, který byl instalován na
podzim roku 2018 v sadech Pod Valy.
Novou publikaci vydala v těchto dnech také městská
knihovna. Jde o text bezděkovského badatele a spisovatele
Karla Poláka z roku 1936 o osobnosti lexikografa
a obrozeneckého spisovatele Josefa Franty Šumavského
(1796–1857), rodáka z nedaleké Poleňky. Knihu pak doplnil
David Franta o příspěvky o osobnosti Karla Poláka
a meziválečném regionalismu i odkazu a významu díla
Josefa Franty Šumavského.
Obě publikace vyšly v omezeném nákladu 300 ks.
Poslední titul městské edice bude k prodeji po skončení
vládních nařízení v klatovském informačním centru.
Přeji Vám do následujících dní pevné zdraví a hodně sil.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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Opravy komunikací v květnu 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 - hotovo,
Vodovod: 23. 3. – 10. 4. 2020 - hotovo,
Komunikace+VO+T-Mobile: 1. 4. – 15. 5. 2020.

Fráni Šrámka - úsek od čp. 631 po čp. 627
Termíny provedení:
Plynovod: 4. 5. – 11. 5. 2020, propojení plynovodů – 11. 8. 2020,
Vodovod: 1. 6. – 22. 6. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 23. 6. – 14. 7. 2020.

ZAHRADNÍ - úsek Milady Horákové - „obytná zóna“
Termíny provedení:
Vodovod: 11. 4. – 15. 5. 2020,
Plynovod: 11. 5. – 4. 6. 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. Příjezd do obytné zóny bude
zabezpečen od Karafiátové a Fráni Šrámka.

Milady Horákové - úsek Karafiátová - Zahradní
Termíny provedení:
Vodovod: 18. 5. – 10. 6. 2020,
Plynovod: 20. 7. – 5. 8. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 6. 8. – 6. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

MÁNESOVA - úsek Zahradní - odbočka k čp. 795
Termíny provedení:
Komunikace+VO+T-Mobile: 4. 5. – 31. 5. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. V době opravy
křižovatky s Luční ulicí bude vyznačena objízdná trasa.
MÁNESOVA - úsek od čp. 795 po odbočku ke sportovní hale
Termíny provedení:
Vodovod-úpravy hrnečků: 23. 3. – 9. 4. 2020 - hotovo.
Plynovod: 8. 6. – 14. 7. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 16. 7. – 16. 8. 2020.
Fráni Šrámka - úsek od čp. 644 po čp. 638
Termíny provedení:
Plynovod: 25. 3. – 7. 4. 2020, propojení plynovodů – 31. 8. 2020,
Vodovod: 6. 8. – 4. 9. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 5. 9. – 7. 10. 2020.
Fráni Šrámka - úsek od čp. 636 po čp. 647
Termíny provedení:
Plynovod: 7. 4. – 22. 4. 2020, propoj plynovodů – 21. 8. 2020,
Vodovod: 15. 7. – 5. 8. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 10. 8. – 28. 8. 2020.
Fráni Šrámka - úsek od čp. 637 po čp. 626
Termíny provedení:
Plynovod: 22. 4. – 30. 4. 2020, propojení plynovodů – 17. 8. 2020,
Vodovod: 23. 6. – 14. 7. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 3. 8. – 21. 8. 2020.

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
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.

5. 5. – 10. 5. Memory Radek 2019
12. 5. – 17. 5. Setkání na Bartoloměji u Běšin
19. 5. – 24. 5. oslava SDH Chodská Lhota
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

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.
Výstavba kanalizace a vodovodu v obci Dehtín, oprava železničního
viaduktu-investor Správa železnic, státní organizace.
Probíhá výstavba v obci. V měsíci květnu dojde k uzavírce železničního
viaduktu na silnici I/27. V období od 15. 5. do 7. 6. 2020 úplná uzavírka
viaduktu - objízdné trasy ve směru od Klatov přes obec Točník, ve směru
od Plzně přes obec Malechov. V období od 8. 6. do 15. 6. 2020 úplná
uzavírka silnice ve směru od Klatov. Objízdná trasa povede přes obec
Točník. Směr od Plzně bude průjezdný.
Cesta mezi obcemi Srbice-Křištín
Oprava rozbitého povrchu cesty, která slouží jako cyklotrasa.
Termín provedení: cca 1 týden během měsíce května.
MK „Mírovka“
Celoplošná oprava povrchu této komunikace.
Termín provedení: cca 1 týden během měsíce května.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky.
Chodníky na mostě u DDM
Oprava oboustranných chodníků na mostě v Havlíčkově ulici.
Termín provedení: do konce měsíce května
Stavba bude provedena po částech za úplné uzavírky chodníků.
Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.
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,
Tomáš Popelík, tel. 376 347 235, mail: tpopelik@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Město Klatovy vypsalo dne 16. 4. 2020 další, v pořadí
8. 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 únor 2020 a činí 2,43 %.

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 8. kola je 29. 5. 2020. Žadatelé se
o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce
července 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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KLATOVY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Přehled důležitých informací (stav k 23. 4. 2020)

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
A POMOC
Chtěli bychom poděkovat všem za spolupráci a materiální pomoc
v našem regionu: Skautské středisko Královák Klatovy, středisko
Javor Klatovy, Joka – Petr Frydrych - Klatovy, Krejčovství Ramona,
VKUS – výrobní oděvní družstvo Klatovy, Šárka Rajtmajerová,
Ferrum Klatovy, Hautex s.r.o., Nehtové studio – Pražská 119, Klatovy, Eva Slabá, DDM Klatovy, Mgr. Anna Moudrá, Jaroslava
Kudrnková, A.D. Creative - Pavel Jarolím, vietnamská komunita
v Klatovech, Dobrovolnické centrum ADRA Klatovy, Dorestam
s.r.o. Klatovy, BARENTZ Klatovy, Květa Janotová, Sbor dobrovolných hasičů Klatovy a Luby. Další budou doplňovány na webu

TRHY NA KLATOVSKÉM NÁMĚSTÍ
Od 20. 4. 2020 se opět konají pravidelné trhy na klatovském náměstí.
Sortiment je aktuálně omezen pouze na potravinářské a zemědělské zboží,
je možno prodávat např. pekárenské, masné a uzenářské výrobky, vejce
a čerstvé ryby, ovoce, zeleninu, bylinky, květiny, sazenice. Stánky budou
mít mezi sebou větší rozestupy, pro návštěvníky bude k dispozici dezinfekce. Nelze prodávat potraviny k přímé konzumaci a dělat ochutnávky.

OMEZENÍ PROVOZU
MATEŘSKÝCH ŠKOL
V KLATOVECH
S účinností od 19. 3. 2020 je docházka
do mateřské školy umožněna jen
dětem, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
obecní policie, poskytovatelů
zdravotnických služeb, orgánů
ochrany veřejného zdraví, příslušníků
ozbrojených sil, zaměstnanci obcí
a krajů vykonávající sociální práci,
poskytovatelů sociálních služeb,
Finanční správy ČR a Finančního
analytického úřadu

NÁKUPY PRO
SENIORY
Město Klatovy nabízí zajištění
nezbytných nákupů základních
potravin a léků seniorům nad
65 let, kteří nemají možnost sami
nebo prostřednictvím rodinných
příslušníků si nákup obstarat.
Pro tyto potřeby jsou vyčleněny
dvě telefonní linky s provozní
dobou 8-17 h: 376 347 118
a 376 347 101. Jste-li v situaci,
že nutně potřebujete obstarat
základní nákup, obraťte se prosím
na výše uvedená tel. čísla.

ODLOŽENÍ POVINNOSTÍ
SPOJENÝCH S POPLATKEM
ZA ODPADY A ZE PSŮ
Finanční odbor Městského úřadu Klatovy jako
správce místního poplatku za komunální odpad
a místního poplatku ze psů rozhodl prominout
poplatníkům zmíněných poplatků pokutu spojenou
s pozdním splněním ohlašovací povinnosti a zvýšení
poplatků spojené s jejich pozdní úhradou, dojde-li
ke splnění povinností nejpozději dne 30. 6. 2020.
V důsledku tohoto rozhodnutí se termín pro
ohlášení a splatnost místního poplatku za
komunální odpad posouvá do 30. 6. 2020. Stejně
tak splatnost místního poplatku ze psů je stanovena
do 30. 6. 2020. Vše bez jakýchkoliv sankcí.
Pro ohlášení poplatku za odpad využijte prosím
elektronické formuláře, které jsou k dispozici na
webu města.
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KLATOVY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Přehled důležitých informací (stav k 23. 4. 2020)

V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
SE LZE PROKAZOVAT
PROPADLÝM OBČANSKÝM
PRŮKAZEM NEBO PASEM
V době nouzového stavu se lze prokazovat občanským průkazem, pasem nebo cestovním dokladem, jehož platnost skončila
po 1. 3. 2020. Obdobně to platí i pro řidičské průkazy.
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů doporučuje Ministerstvo vnitra aplikovat
následující postup:
Pokud Vám skončila platnost občanského průkazu, cestovního
pasu nebo řidičského průkazu po dni 1. 3. 2020 v době platnosti
nouzového stavu, nemusíte tento doklad odevzdávat a žádat
o vydání nového. Doklad můžete i nadále používat a prokazovat
jím totožnost, případně oprávnění k řízení motorových vozidel.
O vydání nových dokladů si požádáte po skončení nouzového
stavu. Toto opatření se týká i vydávání nových občanských průkazů po dovršení 15 let. K prokazování totožnosti však primárně
využívejte ten doklad, který je dosud platný.
Toto opatření platí pouze na území České republiky. Podrobné
informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz.

PARKOVACÍ PRŮKAZY PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Při nutnosti vyřízení parkovacího průkazu doporučujeme žadatelům,
které vnímáme aktuálně jako ohroženou skupinu klientů, nejprve
telefonickou konzultaci na tel. číslech 376 347 259 nebo 376 347 413.
Pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví žadateli doporučí
nejvhodnější dobu k návštěvě úřadu tak, aby zde nemusel čekat spolu
s dalšími klienty.

ŽÁDOSTI O BYTY
V DOMECH
PRO SENIORY PRODLOUŽENÍ
TERMÍNU
Termín na prodloužení stávajících
žádostí o přidělení bytů v Domech
pro seniory v Podhůrecké či Masarykově ul. v Klatovech se prodlužuje do
30. 6. 2020. Žádosti je možné aktualizovat též e-mailem na adrese
mhamhalterova@mukt.cz.

ZRUŠENÍ
KULTURNÍCH
AKCÍ
V KVĚTNU
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme
rozhodli o zrušení všech
kulturních akcí pořádaných
městem Klatovy a jeho
organizacemi.

PROVOZ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Na našich webových stránkách zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme přehled
zdravotnických zařízení na území města a jejich provozní doby (lékárny, praktičtí lékaři,
specializované ordinace).
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KLATOVY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Přehled důležitých informací (stav k 23. 4. 2020)

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Od pondělí 20. 4. 2020 jsou všechna pracoviště MěÚ Klatovy k dispozici v běžných úředních hodinách
tak, jak tomu bylo před vyhlášením nouzového stavu, při dodržení těchto opatření:
•

omezení osobního kontaktu úředníků s klienty na nezbytně nutnou úroveň,

•

nadále upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech
případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu,

•

při osobním kontaktu dodržujte odstup mezi osobami alespoň 2 metry,

•

ve vstupech do budov úřadu jsou k dispozici dávkovače dezinfekce, žádáme Vás o jejich používání,

•

používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

•

v rámci provádění zvýšených hygienických opatření budeme pravidelně dezinfikovat plochy, kliky,
tlačítka výtahů, zábradlí a další místa, kterých se běžně dotýkají ruce.

SVATBY
Od 20. 4. je možno opět konat svatby, a to při dodržení následujících opatření:
•

účast na svatbě je umožněna pouze oddávajícímu, matrikáři, snoubencům, svědkům, dále pak maximálně dalším 4 osobám. Obřadu se nemohou účastnit jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než
oddávající a matrikář (tedy např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, hudebník zajišťovaný
obcí atp.),

•

osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny
nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných
osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách
www.klatovy.cz, Facebooku
a regionální televizi FILMpro.
Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XII. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz
Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Jarošík - mjarosik@mukt.cz
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.

