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ZDARMA

Jednání rady města

Vážení Klatované,
před rokem byly uvedeny do
provozu radary na měření
rychlosti v úsecích se značnou hustotou dopravy či
místech, kde je zvýšený
pohyb chodců, zejména pak
dětí. Jak jsem již i před jejich
spuštěním psal, zastupitelé

rozhodli o jejich nákupu
s tím, že budou především
preventivním nástrojem a nikoliv zařízením, jež má být
zdrojem městských příjmů.
S ohledem na to byly
nastaveny s jistou mírnou
tolerancí. Případné přestupky
řeší místní dopravní úřad,
nikoliv externí firmy. Sám
jsem byl zvědav, zda souhrn
výsledků měření nepotvrdí
očekávání v podobě až
desítek tisíc přestupků za
kalendářní rok.
Jsem velmi rád, že se
„černé“ prognózy nepotvrdily a především klatovští
řidiči se snaží jezdit obezřetně. Nejlepším důkazem toho
je, že na celkově 3385 přestupcích se podílí jen v 777
případech. Při celkem zaplacené částce 1.614.000 Kč
pak činila průměrná výše
vyměřené pokuty 477 Kč.
Měření bohužel také
ukázalo, že na 400 řidičů

překročilo povolenou rychlost v obci výrazně (o více
než 25 km/h). Smutným „rekordmanem“ pak byl řidič
uhánějící na Plánické ulici
v bezprostřední blízkosti
základní školy rychlostí 107
km/h. Názor si udělá každý
soudný člověk sám.
Vážení Klatované,
chtěl bych Vám všem, kdo
jezdíte ohleduplně k chodcům a cyklistům, tedy těm
zranitelnějším účastníkům
silničního provozu, poděkovat. Přál bych si, aby
množství přestupků zaznamenaných měřícím zařízením co nejvíce pokleslo.
První měsíc letošního roku,
kdy jich bylo jen 148,
naznačuje, že by tomu tak
skutečně mohlo být.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Dotace poskytované městem Klatovy
• Program „Podpora zájmových aktivit organizací na
území města Klatovy v roce 2020“
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je od 1. do
28. února 2020. Podrobné zásady a podmínky pro
poskytování finančních dotací z rozpočtu města Klatov
a také tiskopis žádosti naleznete na webových stránkách
Městského úřadu Klatovy. Osobně si jej můžete
vyzvednout v sekretariátu místostarosty Ing. M. Kříže a na
odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
• Program „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“
Všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo

na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18
let, mohou v termínu od 1. března do 31. března 2020
žádat o dotaci z výše uvedeného programu.
Podrobné zásady a podmínky pro poskytování finančních
dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti
naleznete na webových stránkách Městského úřadu
Klatovy. Osobně si jej můžete vyzvednout v sekretariátu
místostarosty Ing. M. Kříže a na odboru školství, kultury
a cestovního ruchu.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Klatovští zastupitelé rozhodli o významných investicích
Vážení čtenáři,
zastupitelé města Klatov
rozhodli na svém prvním
jednání v letošním roce
o významných investicích.
Připomenu, že do roku 2020
jsme vstoupili s 321 mil. Kč na
svých účtech v rozpočtové
činnosti a s 22 mil. Kč na
účtech tzv. hospodářské
činnosti. Z této částky musíme
nejprve vyčlenit prostředky na
„převody roku 2019 do roku
2020“, tj. pokrýt zůstatky
fondů, ty činí 78,2 mil. Kč,
a dále projekty, převážně investiční, které ve finančním vyjádření
představují částku 32,2 mil. Kč. Tím vyčerpáme 110,4 mil. Kč.
K dalšímu rozdělení nám pak zbývá 342,4 mil. Kč. Teprve z této
částky můžeme „rozdělovat“ na jednotlivé investiční
a neinvestiční akce roku 2020.
Jaké projekty tedy budou Klatovy v roce 2020 realizovat?
1) Největší výdajovou položkou bude regenerace panelového
sídliště Pod Hůrkou, tzv. VII. etapa. Její podstatou je
dokončení rekonstrukce Podhůrecké ulice, kterou jsme
započali v roce 2019, a to od Nádražní ulice po mateřskou
školku. Vybudována bude i nová okružní křižovatka (ulice
Podhůrecká/Cibulkova), retenční nádrž na dešťovou vodu,
vzniknou nová parkovací místa, přechody budou nasvíceny.
Celkový výdaj předpokládáme 33 mil. Kč, z toho na vlastní
komunikaci 16,9 mil. Kč, na kruhový objezd 3,2 mil. Kč, na
parkovací stání 3,6 mil. Kč, na veřejné osvětlení 2,5 mil. Kč
atd. V sídlišti Pod Hůrkou však bude realizována výdajem
11,5 mil. Kč i tzv. II. etapa regenerace, a to v okolí
Prusíkovy ulice a ulice Krátké směrem k ulici Podhůrecké (na
komunikace a parkovací plochy vynaložíme 8,9 mil. Kč, na
veřejné osvětlení 1,4 mil. Kč). Předpokládáme dotaci ve výši
necelých 5 mil. Kč. (Číslování etap regenerace je trochu
matoucí, čísla neoznačují chronologický postup prací, nýbrž
půdorysné rozvržení prostoru.)
2) Druhou největší výdajovou položkou rozpočtu bude první
etapa projektu „snížení energetické náročnosti budov na
adrese Masarykova čp. 391-393, tzv. eroplánu.“ Projekt je
rozdělen do dvou let, v tomto roce vynaložíme 30 mil. Kč,
předpokládáme nejen výdaje, ale také příjem z dotace ve výši
11 mil. Celkem zateplení, nová kotelna s dvěma
kondenzačními plynovými kotly, výměna oken a vstupních
dveří, zafoukání tepelné izolace do stávající stropní
konstrukce budou v průběhu dvou let stát 42 mil. Kč. Eroplán
je zajímavou funkcionalistickou stavbou, kterou v televizním
cyklu „Šumná města“ jako cennou zmiňuje architekt David
Vávra.
3) Třetí nejvyšší výdajovou položkou je rekonstrukce
plaveckého bazénu. Pokračujeme v projektu, který začal
v roce 2019, a postupně bychom chtěli obnovit starou část
krytého plaveckého bazénu. Plníme tak zadání zastupitelstva
města z doby, kdy byla realizována wellness přístavba krytého
bazénu. Akce zahrnuje rozsáhlé opravy šaten, vstupní haly,

výměny obkladů, dlažeb, stropních podhledů včetně svítidel
v umývárnách, hygienických zařízení a bufetu. Nové budou
i šatní skříňky, převlékací kabiny, recepce, informační systém,
elektro i zdravotně technická instalace. Předpokládaný výdaj
dosáhne 29 mil. Kč.
4) Významnou je i první etapa opravy a zateplení kulturního
domu. V letošním roce předpokládáme výdaj ve výši
18,5 mil. Kč, akce bude pokračovat v příštím roce. Celková
investice dosáhne 36 mil. Kč, výdaje bude kompenzovat
dotace ve výši 13 mil. Kč. Nezbytná je oprava střechy
(11,3 mil. Kč), stejně jako kompletní výměna oken (20,6 mil.
Kč). Kulturní dům bude v „plné kráse“ nejpozději na podzim
roku 2021.
5) Důležitou pro život města bude i připravovaná rekonstrukce
Pražské ulice s „pokračováním“ přes náměstí Přemysla
Otakara II. ( Rybníčky) až po Gorkého ulici. V rozpočtu na rok
2020 na ni pamatujeme částkou 16 mil. Kč. Realizací této
investiční akce budou dokončeny úpravy komunikací
vycházejících z centra města. Součástí bude nejen oprava
povrchů vozovky, ale i chodníky, podélná stání pro
automobily, veřejné osvětlení, řešeny budou i vodovod
a kanalizace.

6) Další investiční akce jsou již menší svým finančním rozsahem,
nicméně jsou podstatné pro život města:
Snížení energetické náročnosti budovy divadla (13,2 mil.
Kč, předpokládáme dotaci ve výši necelých 7 mil. Kč) bude
dokončením oprav budovy divadla. Podstatou akce je
zateplení fasády, střechy, tepelná izolace stropů.
Revitalizace Divadelní ulice (7,8 mil. Kč) spolu
s rekonstrukcí schodů před jezuitským kostelem (1,3 mil.
Kč) završí opravy jezuitského komplexu probíhající již po
mnoho let. Rádi bychom, aby obě akce byly dokončeny ve
stejném čase, jako rozsáhlá rekonstrukce jezuitského kostela,
kterou investuje katolická církev (rozpočet přesahuje 100 mil.
Kč, město Klatovy již v minulosti přispělo na tuto akci
částkou 3,5 mil. Kč na tzv. „neuznatelné výdaje projektu“).
Revitalizace parku na Vodojemu (Husovy sady) – 7,8 mil.
Kč bude pokračováním péče o zelené plochy ve městě. Kromě
cestní sítě, zeleně a hracích prvků projekt řeší i vybudování
vyhlídky, z níž by byl hezký výhled na panorama Šumavy.
pokračování na straně 3
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Podpora projektů prostřednictvím MAS
Vážení občané,
Místní akční skupina Pošumaví, z.s. (MAS), jejímž členem
je také město Klatovy, bude
v letošním roce rozdělovat na
projekty poslední finanční
prostředky, které jí byly přiděleny na aktuální plánovací
období Evropské unie. Bude
se tak dít ještě v rámci dvou
programů – Integrovaného
regionálního operačního programu a Programu rozvoje
venkova. Během jara MAS
vyhlásí aktuální výzvy pro
podávání žádostí o dotace na
projekty. V uplynulých letech se podařilo podpořit celou řadu
zajímavých projektů. Například pro sociální služby v regionu
se podařilo získat sedm nových automobilů, které usnadní
terénní sociální práci a lépe ji přiblíží potřebným občanům. Tři
z nich získal náš Městský ústav sociálních služeb. Když
připomenu jen některé projekty z poslední doby, které se týkaly
Klatov, stojí za zmínku úprava a rozšíření expozice v klatovských katakombách, vytvoření územní studie č. 6 sever
Klatovy či výstavba nového chodníku podél silnice v obci
Tupadly. Podařilo se také získat dotaci na pořízení terénní
čtyřkolky pro JSDHO Luby. Podpora z Programu rozvoje
venkova je více zaměřena na aktivity souvisejícími se
zemědělstvím a lesnictvím. Finanční prostředky jsou zde
určeny například na nákup zemědělské techniky, úpravy
zemědělských areálů i obnovu polních a lesních cest apod.
Město v rámci tohoto programu získalo dotaci na projekt
rekonstrukce lesní komunikace na Hůrce a ještě před tím i na
osazení cvičících prvků taktéž na Hůrce.
Čerpání prostřednictvím programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se chýlí ke
konci, pro rok 2020 zbývá posledních cca 15 milionů Kč. Programové priority, ve kterých bude MAS Pošumaví vypisovat
poslední výzvy IROP, určila valná hromada MAS v prosinci
roku 2019 v závislosti na návrzích konkrétních projektových
záměrů, které MAS získala v rámci průzkumu v území. Předpokládá se, že budou podporovány menší projekty s alokacemi
v řádu statisíců nebo jednotek milionů Kč.
Nyní vzniká finální podoba další výzvy k podávání žádostí
o podporu Programu rozvoje venkova. Tato, v tomto programovém období již čtvrtá výzva, bude vyhlášena rovněž během
jarních měsíců a v rámci jednotlivých fichí (programových
okruhů) bude na projekty určeno 38,5 milionu Kč.
Samostatnou kapitolu tvoří projekt Místní akční plány
rozvoje vzdělávání II, který MAS realizuje na území ORP
Sušice a ORP Horažďovice.
Připomenu, že MAS působí na území v Pošumaví, na
Klatovsku a zčásti i na jižním Plzeňsku. Členy jsou svazky
obcí, města, podnikatelské subjekty i neziskové organizace.
MAS má svoji kancelář v bývalém dominikánském klášteře
v Plánické ulici v Klatovech. Podrobnosti lze získat na
http://www.masposumavi.cz/.

Společně jsme plnili přání seniorům
Rád bych zmínil ještě jednu prosincovou akci, které se ujali
pracovníci odboru školství kultury a cestovního ruchu. Už
tradičně byl na „Voňavé adventní neděli“ instalován strom
přání s přáníčky seniorů. Každý, kdo chtěl, si mohl ze stromu
přáníčko vzít, přečíst si konkrétní přání a následně jej splnit.
Šlo většinou o přání drobných předmětů. Dárky byly
shromažďovány v informačním centru a poté doručeny do
Domova pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici, který
provozuje Oblastní charita Klatovy. Přáníček se sešlo celkem
27 a všechna byla splněna. Byl o ně velký zájem a byla velmi
rychle rozebrána během jednoho dne. Do akce se zapojovali
návštěvníci všech věkových kategorií i rodiny s dětmi.
Děkujeme všem.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
dokončení ze strany 2

Obnova Křížové cesty na Křesťanský vrch (mezi bývalou
porodnicí a budovami staré nemocnice) – 3,2 mil. Kč. Křížová
cesta byla před více než 100 lety vybudována i za
pomoci příspěvků občanů tehdejšího královského města.
Otevírá prostor lesoparku na Křesťanském vrchu.
Tzv. parkurové hřiště (3,2 mil Kč) při ulici U Čedíku vhodně
doplní již vybudované workoutové hřiště a skatepark.
Poldr v lokalitě „bytovky Luby“ (3,2 mil. Kč) v kombinaci
s agrotechnickými opatřeními výrazně zvýší ochranu této části
našeho města před povodněmi z přívalových dešťů. U této
akce předpokládáme získat dotaci ve výši necelých 2 mil. Kč.
Obnoveno a doplněno bude dětské hřiště v Čínově (800 tis.
Kč) a výdajem 300 tis. Kč bude realizována částečná výměna
sedaček v kině Šumava.
Kromě vlastních investic zastupitelé také rozhodli o tom, že se
město Klatovy bude částkou 7,2 mil. Kč podílet na projektu
modernizace fotbalového stadionu SK Klatovy 1898.
Sportovní klub, který je investorem projektu, získal dotaci na jeho
realizaci.
Ve svém součtu výše popsané investice dosáhnou částky
144 mil. Kč. Celkové investice roku 2020 však budou výrazně
vyšší – nepřehlédnutelné jsou totiž i investiční výdaje „skryté“
v převodech projektů z roku 2019 do roku 2020 a dále výdaje
fondů z rozpočtu na roku 2020 (v celkové výši 38,6 mil. Kč),
o nichž zastupitelé také rozhodli.
Rok 2020 tak bude jedním z nejvýznamnějších investičních
roků v posledních mnoha letech, po schválení rozpočtového
opatření nám zůstává disponibilní zůstatek rozpočtu ve výši
157 mil. Kč, s ním však musíme obezřetně hospodařit.
Předložené rozpočtové opatření zastupitelé po diskusi
schválili drtivou většinou (23 pro, 1 se zdržel, 1 proti).
Přeji Vám hezký den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

STRANA 4

ÚNOR 2020

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK
29. 2. | sobota | 14.00 a 16.00 | loutková scéna KD |
TŘI 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.
VÝSTAVY:
Do 31. 3. 2020 | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ
chodba, II. patro KD | ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT
- retrospektivní výstava českých filmových plakátů.
Do 29. 2. 2020 | v době otevření kina | kino Šumava |
UDÁLOSTI V KLATOVECH V ROCE 1989.
Výstava fotografií pro zájem prodloužena do konce února.
27. 2. – 19. 3. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | atrium KD |
vernisáž 26. 2. 2020 od 17.00 hod. |
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT, KDO VŠECHNO UMÍ
NA HARMONIKU HRÁT
Sbírka harmonikářů Bohuslavy Kleisznerové čítající přes 450
kusů postaviček z celého světa. K vidění budou harmonikáři
z Nového Zélandu, Austrálie, Itálie, Švýcarska, Ruska, Tyroláci
z Rakouska nebo Bavoráci z Německa. Ve vzácné sbírce paní
Kleisznerové jsou cenné kusy z cejchovaného růžového
porcelánu, z první republiky, nebo ručně malované. Vystaveni
budou harmonikáři ze všech možných materiálů včetně mýdla,
čokolády nebo alabastru. Ve sbírce jsou lidé, ale i zvířata a všech
450 kusů má harmoniku.

Kurz tance a společenské výchovy pro
mládež - jaro 2020:
I. kurz:
21. 2. | pátek | 17.00 | KD Klatovy |
VYUČOVACÍ LEKCE
28. 2. | pátek | 17.00 | KD Klatovy |
VYUČOVACÍ LEKCE
6. 3. | Pátek | 19.00 | KD Klatovy | 2. PRODLOUŽENÁ LEKCE
II. kurz:
21. 2. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
28. 2. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
13. 3. | pátek | 19.00 | KD Klatovy | 2. PRODLOUŽENÁ LEKCE
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ /JARO 2020:
2., 9., 16., 23. 2. | neděle | KD Klatovy |
Začátečníci: 17.00 – 19.00
Výuka základních kroků a jednoduchých sestav standardních
a latinskoamerických tanců + Blues, Polka.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00
Rozšíření sestav a doplnění dalších prvků určených pro pokročilé
taneční páry.
Lekce: neděle 1., 8., 15., 22., 29. 3. 2020.
Info na tel.: 376 370 919 nebo na e-mailu info@mksklatovy.cz.
PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY 2019/2020:
15. 2. PEKÁRNY A CUKRÁRNY Klatovy
22. 2. KLATOVSKÝ MĚSTSKÝ BÁL
7. 3. COUNTRY PLES
PŘIPRAVUJEME:
2. 3. | 27. 4. | pondělí |19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.
7. 3. | 20.00 | KD Klatovy |
X. COUNTRY BÁL
K tanci a poslechu hraje skupina NOTABENE a večerem provází
taneční skupina TENNESSEE s předtančením, zábavou a výukou
tanců, půlnoční překvapení – mažoretková skupina
GRANDI AMETYST DDM NÝRSKO.
14. 3. | 16.00 | KD Klatovy | DECHOVKA 2020
18. ročník festivalu dechovek v Klatovech. V programu vystoupí
AMATOVKA /západní Čechy/; BABOUCI /jižní Čechy/;
STRAŇANKA /Morava/; VLČOVANKA /Slovensko/.
26. 3. – 9. 4. | atrium KD, vernisáž 25. 3. od 16.00 hodin |
„ŘÍŠE DIVŮ“ - výstava prací dětí z výtvarně-keramických
kroužků DDM.
28. 3. | 20.00 | KD Klatovy | NA STOJÁKA – live
Účinkují: Karel Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – Pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též na facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
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Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
Do 15. 3. 2020 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Vladimír Levora (1920 – 1999)
Vladimír Levora rodák z Křížovic u Klatov prožil dobrodružný život.
Musel utéct z domova před nacisty, jako vězeň v gulagu na vlastní
kůži pocítil represivní stalinský režim, aktivně se účastnil bojů na
východní frontě. Toto období popsal v knize vzpomínek Ze
stalinských gulagů do Československého vojska. I zápisky z této
knihy, kterou začal psát po válce, posloužily představitelům
tehdejšího komunistického zřízení k jeho obvinění za kritiku
stávajících poměrů u nás a kritiku „našeho velkého bratra“ SSSR.
Koncem padesátých let proto jeden rok strávil v nápravním zařízení
ve Valdicích. V roce 1964 se stal prvním ředitelem Okresní galerie
výtvarného umění v Klatovech se sídlem na zámku Klenová a je znám
jako její zakladatel. Nejvíce ho však lidé v Plzeňském kraji vnímají
jako malíře krajin a venkova z Pošumaví. Levorova malířská tvorba
zahrnuje také vzpomínky na válku, portréty, květinová zátiší, výjevy
z městských zákoutí, trhu a rušných ulic. Galerie Klatovy/ Klenová ve
spolupráci s rodinnými příslušníky, sběrateli a autorovými přáteli
v roce 2020, sto let od malířova narození, přináší výstavu
představující část jeho výtvarného díla jako poctu člověku, který se
zasloužil o její zrod.
Kurátor výstavy: Michal Lazorčík.
Doprovodné akce:
20. 2. 2020, 17.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Michalem Lazorčíkem
21. 2. 2020, 17.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška Adama Hradilka a Lukáše Kopeckého: Životní pouť
Vladimíra Levory (nejen) totalitními režimy

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.

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.

18. 2. – 23. 2. Dechovkový festival Dlouhá Ves
25. 2. – 1. 3. životní příběh Jiřího Suchého,
čestného občana Klatov
3. 3. – 8. 3. Annie muzikál ZUŠ Klatovy 1/2
10. 3. – 15. 3. Annie muzikál ZUŠ Klatovy 2/2
17. 3. – 22. 3. oslava 100 let SDH Malechov
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

Přednášky
14. 2. 2020, 17.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Přednáška Moniky Sybolové : Josef Hlávka - místní rodák a největší český mecenáš 19. století
Představíme si Hlávkovy stavitelské aktivity (vídeňská Opera,
porodnice U Apolináře, rezidence v Černovicích) a jeho filantropické
projekty (Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových podporující
studenty, umělce a intelektuály). Podíváme se, za čím vším můžeme
hledat vůli a ruku přeštického rodáka Josefa Hlávky (pomník svatého
Václava, reorganizace Akademie výtvarných umění, založení České
akademie slovesnosti, věd a umění, stavba Národního muzea, ....).
A také nahlédneme do jeho osobního prostoru - zámku Lužany a seznámíme se s jeho přáteli (Julius Mařák, Julius Zeyer, Jaroslav
Vrchlický, Antonín Dvořák, ...).
28. 2. 2020, 18.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Dialogy s historií s architektem Jánem Stempelem
Jaké to je bydlet v domě od architekta? Jaké jsou v bydlení vazby na
tradice a historii? Jak navrhovat současně v kontextu starých domů?
Jak využívat starých staveb k bydlení? Na tyto otázky a na spoustu
dalších odpoví prof. Ing. arch. Ján Stempel, pedagog z Fakulty
architektury v ČVUT Praze, architekt, který se v posledních letech
zaměřuje převážně na residenční stavby.
Výtvarné dílny
29. 2. 2020, 14.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Vladimír Levora
(1920 – 1999). Inspirováno tvorbou místního malíře a prvního ředitele
galerie Vladimíra Levory.
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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 prosinec 2019 a činí 2,34 %.

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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Inform ace odboru školství, kultury a cestovního ruchu
Zápisy dětí a žáků do školských zařízení v Klatovech
• Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601,
příspěvkové organizace, se bude konat ve čtvrtek 7. května
2020 od 8.00 do 17.00 hod. na všech pracovištích MŠ.
Zápis do speciálních tříd pro děti s mentálním a jiným
postižením, autismem, kterým školské poradenské zařízení
vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte
doporučilo zařazení do speciální třídy, proběhne v pondělí dne
11. května 2020 na ředitelství Mateřské školy Klatovy,
Studentská ulice 601, v době od 13.00 do 14.00 hodin.
Zápis dětí do MŠ bude proveden v souladu s § 34 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Upozorňujeme, že od školního roku 2017/2018 platí povinné
předškolní vzdělávání dětí.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje jak na státní občany
České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle
než 90 dnů, tak i na občany jiného členského státu Evropské
unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince,
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale
nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.
U zápisu zákonní zástupci dítěte předloží vlastní občanský
průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku. U cizích státních
příslušníků cestovní pas nebo doklad o povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

• Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech se bude
konat ve čtvrtek 9. dubna 2020 od 8.00 hod. do 17.00 hod. na
všech ZŠ. Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší
šestého roku věku.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech bude prováděn dle § 36 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů a ve smyslu vyhlášky města Klatov č. 1 /2020, kterou
se stanovují školské obvody základních škol zřízených městem
Klatovy pro školní rok 2020/2021. Tato vyhláška bude včas
k dispozici na úředních deskách MŠ, ZŠ a městského úřadu.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Doporučujeme rodičům, kteří uvažují pro své děti o podání
žádosti o odklad povinné školní docházky, aby neprodleně
kontaktovali školské poradenské zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující
doporučení praktického lékaře pro děti a dorost) o odborné
posouzení, které se přikládá k žádosti při zápisu dítěte do ZŠ.
Kopii rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky
odevzdají rodiče co nejdříve v mateřské škole z důvodu
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v následujícím
školním roce.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Stálá divadelní scéna Klatovy – únor 2020
17. 2. pondělí od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub Klatovy
ŽIVOT REPORTÉRA – JOSEF KLÍMA
Komponovaný pořad složený z mluveného slova a hudby, ve kterém
známý televizní reportér a spisovatel Josef Klíma vypráví o své práci.
Odpovídá i na otázky z publika. Vyprávění prokládá svými
písničkami, při nichž se doprovází na klavír.
18. 2. úterý od 19.30, předplatné skupiny B, divadlo Klatovy
JENOM ŽIVOT - Veronique Olmi
Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma
hereckým osobnostem. Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková se
potkávají na jednom jevišti, kde rozehrají napínavý příběh o jednom
setkání „po letech“.
Režie: Jaromír Janeček
Studio Bouře
Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš, Michal Hnátek/Antonín Týmal
19. 2. středa od 19.30, divadlo Klatovy
MADAME RUBINSTEIN - John Misto
Tragikomický příběh královny kosmetického impéria Heleny
Rubinstein a její největší rivalky Elizabeth Arden. Sebestředná,
ješitná a cynická, i tak by se dala popsat. Jediné oslovení, které
připouštěla, bylo Madame.
Režie: Petr Svojtka
Překlad: Benjamin Kuras
Hraji: Dana Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří Hána
20. 2. čtvrtek od 19.00, divadlo Klatovy - jeviště
ZA OPONOU
Varhanní koncert z cyklu Klatovské hudební čtvrtky. Vystoupí mladí
varhaníci ze ZUŠ J. Kličky Klatovy, ZUŠ Fr. Stupky Sušice a ZUŠ T.
Brzkové Plzeň. Divadlo - jeviště (vstup postranním vchodem
z náměstí). Vstupné dobrovolné.
22. 2. sobota od 19.30, divadlo Klatovy
JE TO NÁŠ SYN - Martin Volf
Stereotypní manželství Katky (Líba Lásková) a Petra (Pavel Kruml)
dostane jiný spád poté, co se po rodinné návštěvě zdrží jeho švagrová
Petra (Zuzana Němejcová)…
V dalších rolích: Petra Křížová, Antonín Pergl, Alena Dolejšová, Petr
Behenský, Karel Cozl, Karel Kobr, Anna Perglová, Pavel Souček,
Jana Součková...
Režie: Martin Volf
DS Kolofantí
23. 2. neděle od 15.00, divadlo Klatovy
HURVÍNKOVO PŘÁNÍ - Martin Klásek, Ondřej Lážnovský
Být malým klukem Hurvínka nebaví! Musí poslouchat taťuldu,
a když ho ještě ke všemu pokladní nepustí do kina na premiéru jeho
nejoblíbenějšího filmového hrdiny, protože je ještě malý, má toho
dost.
Režie: Ondřej Lážnovský, Martin Klásek
Výprava: Miki Kirschner
Divadlo Spejbla a Hurvínka
24. 2. | pondělí | 19.30 | divadlo Klatovy
MRAZÍK
ZUŠ J. Kličky Klatovy uvádí ve spolupráci se Stálou divadelní
scénou Klatovy muzikál Mrazík. Celý projekt navazuje na úspěchy
předchozích let a je v pořadí osmým muzikálem základní umělecké
školy.
Účinkují: Vladimír Kabrt, Eva Bartošová, Adéla Fleisigová a další,
Příležitostný orchestr, Fialky, H®oši, literárně dramatický, taneční
obor a hosté
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Hudební nastudování: Jaroslav Pleticha
Scénář a režie: Markéta Lukášová, Vladimír
Kabrt
25. 2. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
MŮŽEM I S MUŽEM
Podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě
náhodná.
Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové
párty. Vtipná autorská féerie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby
podívat se pravdě do očí...
VIP Art Company
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda
Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková
27. 2. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny K, divadlo Klatovy
ČAROVÁNÍ S KYTAROU - ŠTĚPÁN RAK a JAN MATĚJ RAK
Koncert, kde zazní nejslavnější skladby těchto úžasných Mistrů
kytary, nebude nouze ani o improvizace a příjemné povídání. Tak, jak
jsme na koncertech se Štěpánem a Janem Matějem zvyklí...
28. 2. pátek od 18.00, divadlo Klatovy
OTÁZKY TONDY PROCHÁZKY – Český rozhlas Plzeň
Český rozhlas Plzeň si pro své příznivce přichystal další pokračování
pořadu Otázky Tondy Procházky. Již z názvu je patrné, že jím bude
provázet herec a režisér oblíbených divadelních komedií Antonín
Procházka, který vyzpovídá dva hosty, kterými tentokrát budou herec
a zpěvák Ondřej Brzobohatý a muzikálová zpěvačka Markéta
Procházková.
PŘIPRAVUJEME na březen:
5. 3. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
6. 3. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
KLADIVO NA PÝCHU - ROCKOVÁ OPERA
SDS Klatovy uvádí divadelní spolek Za oponou - původní klatovská
rocková opera Kladivo na pýchu, autorů Miloše Bešty (hudba) a Jana
Petrička (libreto).
Historický opus, na motivy pověsti "O jedné pošetilé lásce a jejím
tragickém konci", vás zavede na tvrz v Běšinech u Klatov, kde se na
počátku 16. století odehrál příběh o lásce, pýše a zradě, v kontextu
tehdejší temné inkviziční doby. Opera o 22 skladbách dává prostor
výhradně umělcům z Klatov a okolí a přináší nevšední hudební
zážitek v tomto netradičním žánru.
Režie: Jindřich Gregora, více na www.kladivonapychu.cz
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net

Lesy města Klatov, s.r.o.
nabízejí za výhodné ceny
jehličnaté palivové dříví v délce od 2 m.
Bližší informace na tel. čísle 376 322 570
nebo 602 279 112 podá p. Koldinský.
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