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Novoroční povzbuzení…

Vážení Klatované,
dlouho očekávané vánoční
svátky plné neopakovatelné
slavnostní atmosféry utekly
snad ještě rychleji než běžné
dny pracovní a opět jsme na
prahu nového roku. Čas je
neúprosný, nemůžeme jej zastavit. Co však ve své moci
máme, je naše volba, jak s ním
naložíme. Zda dokážeme využít co nejvíce možností a příležitostí, aby rok 2019 byl pro
nás rokem dobrým a nepromarněným.
Pravidelně se hned v prvních dnech nového roku setkávám s představiteli místních
firem a institucí. Považuji to za
velmi důležité. Jejich působení
má významnou roli pro stabilitu našeho města i jeho okolí.
Díky nim ani v době hospodářské krize před 10 lety nedosahovala nezaměstnanost u nás
tak hrozivých čísel, jako v některých jiných částech země
(byla cca pětkrát vyšší než
dnes, kdy se zde pohybuje
kolem 1,5 %). Přál bych si, aby
se lokálním zaměstnavatelům

i nadále dařilo a krom výborných hospodářských výsledků
měli i dostatek spokojených,
kvalifikovaných a loajálních
zaměstnanců. Domnívám se,
že obojí je nedílnou součástí
úspěchu. Od něj se pak odvíjí
i celkový život našeho města.
Nemám tím však na mysli jen
přímo ten spolkový, kulturní
a sportovní. Přímý dopad
určitě má i na šíři a kvalitu
služeb, které nabízejí místní
drobní podnikatelé a živnostníci. O tom, že je vyhledáváte
a dokážete je ocenit, nejlépe
svědčí výsledky hlasování
v anketě „Nejlepší provozovna
roku“. V kategorii restaurační
zařízení zvítězilo „Café Jednorožec“, v kategorii obchod
„Second Help“ a v kategorii
služby pak „Auto Nejdl s.r.o.“
Jak je z výsledků patrné,
vítězové v prvních dvou kategoriích uhájili svoje postavení
z minulého roku, vítěz na poli
služeb měl premiéru. Poděkování patří všem, kdo se do
ankety zapojili. Vaše hlasy jsou
odměnou, povzbuzením, ale
i závazkem do další činnosti
oceněných i dalších, kteří se
každým dnem ucházejí o vaši
přízeň na nelehkém poli
živnostenského podnikání.
Píši-li o povzbuzení, nemohu jej nezmínit ještě ve dvou
souvislostech. Tím prvním je
v pátek 4. ledna zahájená
tradiční „Tříkrálová sbírka“ za
účasti emeritního biskupa
Františka Radkovského. Koná
se již dlouhou řadu let a nikdy
na ni nepadl ani stín pochybnosti o jejím účelu a následném
využití prostředků z ní získaných. Především díky tomu se
každým rokem daří finanční
částku na pomoc potřebným
navyšovat. Mám z toho radost,

podobně jako z výtěžku
předvánočního „Klášterního
bazaru“ ve výši 109 046 Kč.
Budou za něj pořízeny rehabilitační a aktivizační pomůcky
pro klienty Domova pro seniory v Klatovech.
Tím druhým povzbuzením
dozajista je, že i přes značné
ústrky a pro nás dnes nepředstavitelné útrapy ve vězeňských lágrech lze žít svůj život
do úctyhodného věku naplno,
aktivně, s neutuchajícím elánem a pozitivní myslí. Zásadový odpůrce a bojovník proti
fašistickému a posléze komunistickému útlaku, dnes čestný
občan našeho města František
Wiendl, oslavil na přelomu
roku své 95. narozeniny.
Vážení Klatované, dovoluji
si tímto ještě jednou panu
Wiendlovi a Vám všem popřát
hodně pevného zdraví a úspěchů v pracovním i osobním
životě. Nechť je právě začínající rok 2019 pro Vás a pro
naše město rokem úspěšným.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Územní studie
Vážení čtenáři Zpravodaje,
ve svém prosincovém příspěvku
jsem slíbil, že svůj první text
v roce 2019 budu věnovat
územnímu plánu, respektive
územním studiím. Již více než
rok totiž architektonické týmy
připravují územní studie, které se
týkají (zejména) veřejných prostor našeho města. Studie jsou
vedeny dobrou snahou ujasnit si
souvislosti urbanistického vývoje a rozvoje města. Snažíme se
o postupu prací (počínaje analýzami, pokračujíce přes koncept
a finální návrh) informovat
klatovskou veřejnost, a to publikováním dokumentů a zpráv na webu
města (ale též na facebooku – to pro ty „mladší“, kteří tuto sociální
síť zřejmě více využívají) a též veřejným projednáváním studií.
Ve středu 9. 1. 2019 se uskutečnilo již třetí takové veřejné jednání.
Máme snahu informovat vás o celém procesu úplně.
Mrzí mě, že se nám, asi někdy i kvůli vlastním chybám
a opominutím, ale nedaří „komunikovat“ tuto otázku stoprocentně.
Možná k tomu přispívá i to, že není jednoduché se v problematice
„orientovat“. Požadavky na územní studie (jejich tvorbu, využití)
jsou definovány ve stavebním zákoně a v dalších metodikách (např.
ministerstva pro místní rozvoj). Odborný jazyk, terminologie, těchto
dokumentů je oříškem někdy i pro samotné architekty. Přesto nebo
právě proto mně dovolte učinit několik poznámek ke „klatovskému
pojetí“ územních studií.
1) Co (vlastně) územní studie je a jaký je její vztah k územnímu plánu?
Náš územní plán předpokládá, že postupně bude zpracováno
celkem 26 územních studií. Ty mají „konkretizovat“ územní plán,
mají ověřit možnosti a podmínky změn v území, a budou tudíž
sloužit jako podklad pro rozhodování stavebního úřadu. Mají
svým způsobem říci, jak bychom si jako město přáli, aby se dané
území rozvíjelo. Územní studie jsou součástí územně plánovací
dokumentace, ale pozor (!), jsou tzv. „měkkým nástrojem“, jak
někdy říkají architekti. Existuje zásadní rozdíl mezi územním
plánem a územní studií. Územní plán je „nedotknutelný“, závazný,
systém jeho tvorby a změny je definován zákonem. Proces je
zákonem přesně popsán. Územní studie „nedotknutelná“ není. Je-li
zapsána do evidence, nelze ji (a to, co obsahuje) opominout. Lze
však navrhnout jiné řešení, které je rovnocenné či lepší než územní
studie a dosáhnout tak vlastně její změny. To, že je nové řešení
rovnocenné či lepší než řešení, které obsahuje územní studie, musí
pak úřad územního plánování uvést a prokázat ve zdůvodnění svého
rozhodnutí.
V této chvíli pracujeme na metodice, která bude přehledně a jasně
říkat, jakým způsobem bude stavební úřad s územními studiemi
pracovat, jakým způsobem budou jejich případné změny iniciovány,
projednány a zapsány. Aby občané a investoři měli jistotu, že územní
studie nebude překážkou, nýbrž „pomůckou“ pro rozhodování se
občanů i města (samosprávy i úřadu).
2) Jakým způsobem se územní studie pořizují?
Pořizovatelem územní studie je úřad územního plánování (u nás
tedy odbor výstavby a územního plánování). Nicméně žádoucí je
aktivní role samosprávy města. V Klatovech bylo podnětem
k pořízení studií schválení územního plánu, který jejich pořízení
předepsal. Podnět však může dát i občan či investor. Město Klatovy

bude v takovém případě postupovat tak, že podnět projedná „komise
výstavby“ (její správný a úplný název je delší). Ta spolu
s architektem města doporučí další postup radě města. Po projednání
v radě města určený zastupitel (pro územní plán) požádá úřad
územního plánování, aby územní studii pořídil. V součinnosti bude
konkretizováno zadání územní studie. Jakmile bude územní studie
hotova, bude opět projednána obdobným způsobem – v „komisi
výstavby“, v radě města, v zastupitelstvu města. Teprve poté bude
územní studie zapsána do územně plánovací evidence („řečeno
úředně přesně“: bude vložena do evidence územně plánovací
činnosti).
3) Kdo může územní studii vyhotovit?
Zpracování územní studie patří mezi tzv. vybrané činnosti ve
výstavbě. Ty mohou vykonávat jen fyzické osoby, jež mají oprávnění
k jejímu výkonu. Stručně tedy architekti s autorizací v oboru
architektura, územní plánování nebo krajinářská architektura, nebo
architekti s autorizací se všeobecnou působností. I tuto skutečnost
jsme museli respektovat při zadání našich územních studií, které jsou
nyní před dokončením, a budeme ji samozřejmě respektovat i v budoucnosti.
4) Na co nechceme zapomenout, je-li územní studie již vložena do územně plánovací činnosti
Aby byla řádně zveřejněna: V písemné podobě bude vždy
k dispozici na úřadu územního plánování a na odboru rozvoje
města. Bude však k dispozici i možnost dálkového přístupu
(prostřednictvím internetu). Např. od 19. 12. 2018 jsou tak na
webu města k dispozici návrhy územních studií města, které nyní
připravujeme.
Aby byla aktuální: Dojde-li například k vyhlášení nového
záplavového území, s čímž původní studie nepočítala, musí se
studie změnit.
Aby byly možné její racionální změny: Studie musí být
pomocníkem, vodítkem. Je-li to potřeba, musí být možné
efektivně studii (celou, či část) upravit. Samozřejmě při
respektování určitých pravidel a postupů. Ty bychom chtěli vtělit
do dokumentu, který vzniká i na základě zkušeností, který nyní
při přípravě současných územních studií děláme. I s tímto
dokumentem vás rádi seznámíme, aby bylo jasné a zřejmé „kdo,
co, kdy, kde, jak a proč“.
Všechna „aby“ mají jeden jediný smysl: vytvořit v oblasti územního
plánování přehledný systém, dát šanci občanům orientovat se ve věci
a úřadu dát určité „mantinely“ rozhodování.
Poznámka závěrem? To, že územní studie cosi obsahuje,
například informaci, že v určitém místě by bylo možné a vhodné
zřídit parkovací dům, neznamená, že se „druhý den staví“. Pokud
studie v nějaké části města uvažuje o jiném, než současném rozvržení
prostorů a zejména komunikací a jejich napojení, opět to neznamená
žádné „bourání, ani vyvlastňování“. Studie jen říká, jak bychom
mohli postupovat, bude-li z iniciativy občanů, investorů, ale i města
zájem dané území změnit. Pokud bude souhlas a spokojenost se
současným stavem, studie „na změnu“ automaticky „netlačí“.
A zcela na závěr – sympatické na studiích, které nyní připravují
architektonické týmy, je i to, že logicky berou v úvahu i hledisko
času: např. dokud nebude vybudován jihovýchodní obchvat města,
není možné uvažovat o změně Plzeňské ulice. Bude-li hotový, je více
než vhodné tuto velmi širokou komunikaci, která město pomyslně
„rozděluje“, přeměnit postupnými kroky v komunikaci jinou, město
spojující (s možností dodatečného parkování, zeleně atd.).
Přeji Vám hezký den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Ohlédnutí za kulturními akcemi města
Vážení občané,
město Klatovy pořádá během
roku přímo či prostřednictvím
svých zřizovaných organizací
celou řadu kulturních akcí.
V jejich výčtu za rok 2018
najdeme každoroční akce
i několik novinek.
Pořádání kulturních akcí
má jako svoji hlavní náplň
Městské kulturní středisko,
které jich vloni uspořádalo na
šest desítek, počínaje zahájením nového roku na náměstí.
Za všechny budu jmenovat jen
několik: Festival dechovek,
Velikonoce na náměstí, Divadelní slavnosti, Klatovská
pouťová heligonka, Svatováclavské oslavy a větší část
programu adventních trhů na náměstí. Mezi každoročně
pořádané akce pak patří také prázdninové koncerty – letní
hudební středy na náměstí, hudební pátky v renesančním
dvorku a větší červencový a srpnový koncert na náměstí – naposledy se skupinami Mňága a Žďorp a Hudba Praha. Městské
kulturní středisko zajišťuje také koncerty k významným
výročím a pochopitelně koncerty a další vystoupení
v kulturním domě. V červnu se konal na několika místech
města dvoudenní multižánrový festival Strýc of Klatovy či
v červenci festival Open Air Lázně. Do výčtu kulturních akcí je
třeba započítat také deset výstav v atriu kulturního domu i třeba
kurzy tance pro mládež a dospělé.
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu také připravuje
dalších několik akcí. V dubnu je to akce Brány památek
dokořán, v rámci které se konají různé koncerty a vystoupení,
a zároveň jsou zpřístupněny ve městě vybrané památky za
zvýhodněné vstupné. V květnu odbor chystá Zahájení turistické
sezóny na klatovském náměstí s celodenním programem pro
všechny věkové kategorie, který zakončuje vždy koncert,
v uplynulém roce to byla skupina Jelen.
V loňském roce odbor zajišťoval Barokní svatovítskou noc
ve Vrchlického sadech a ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová a městem Cham výtvarnou výstavu Společné
cesty. Zajímavou akcí jsou v polovině září dvoudenní Dny
evropského dědictví s různými hudebními a tanečními
vystoupeními na náměstí, kdy sobotní program završil koncert
zpěváka Bohuše Matuše. V prostorách sálu radnice
a děkanského kostela se vloni uskutečnilo pět koncertů
19. ročníku Mezinárodního festivalu komorní hudby. Do
letošního jubilejního ročníku máme připraveno zase pět
koncertů zajímavých interpretů.
Odbor má na starosti také akce Zdravého města Klatovy
a Místní agendy 21, které zahrnují různé vzdělávací a osvětové
aktivity. V loňském roce to byla například nově akce Zdravé
jídlo ve Zdravém městě v sále Střední školy zemědělské
a potravinářské na téma Zdravá výživa a zdravý životní styl či
se Základní školou Klatovy, Plánická ulice program na
Vodojemu s názvem Táhneme za jeden provaz, podporující
sblížení zdravých a handicapovaných dětí. Tradičně se v květnu
koná Avon pochod proti rakovině prsu. V době adventu pak

Voňavá adventní neděle a Klatovský klášterní bazar, jehož
výtěžek slouží vždy na podporu nějakého potřebného projektu.
Městská knihovna uspořádala 303 vzdělávacích a kulturních
akcí převážně menšího charakteru, z nichž bylo 41 výstav
v galerii knihovny, v sále či čítárně. Na tyto akce zavítalo
23 495 návštěvníků – dospělých i dětí. Pro dospělé to byly
zejména přednášky, autorská čtení a odborná sympozia
(například Barokní jezuitské Klatovy). Pro děti jsou to různé
soutěže, besedy a workshopy.
Do kulturní oblasti pořádané městem patří rovněž
pravidelné výstavy, besedy, sympozia, tvůrčí dílny a doprovodné akce v Pavilonu skla. O jeho provoz se stará Správa
nemovitostí Klatovy s kurátorkou sbírky skla PhDr. Jitkou
Lněničkovou.
K přehledu akcí loňského roku nesmí chybět program ke
100. výročí vzniku Československa a konce první světové
války, v rámci kterého se uskutečnila série výstav, přednášek
i historická konference. Za zmínku také stojí druhý ročník
oživených prohlídek městem, letošní třetí ročník se již
připravuje.
V tomto přehledu jsem zdaleka nevyjmenoval všechny
kulturní akce pořádané městem. To by nebylo ani možné. Spíše
mi šlo o upozornění na pestrou nabídku kulturních aktivit pro
všechny občany města. Abychom si mohli udělat celkový
obrázek o kultuře v Klatovech, museli bychom k akcím města
přičíst i celou řadu dalších, které pořádá například Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše, Galerie Klatovy / Klenová, Stálá
divadelní scéna Klatovy, Dům dětí a mládeže, školy a další
spolky a organizace. Nutno také říci, že město na pořádaných
akcích spolupracuje s mnohými organizacemi a jednotlivci, za
jejich pomoc je třeba poděkovat.
O akcích, které se uskuteční v letošním roce, Vás budeme
průběžně informovat.
Přeji Vám vše dobré do nového roku.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
Májovanka /Slovensko/
Vstupenky v předprodeji.

21. 1. | pondělí | 17.00 | KD Klatovy ǀ
VČERA NEDĚLE BYLA | Odpolední posezení pro seniory
s povídáním a písničkami.
Účinkují: Pavlína Filipovská a Pavel Skalický.

23. 3. | sobota | 20.00 | KD Klatovy |
NA STOJÁKA

25. 1. | pátek | 19.00 | KD Klatovy ǀ
4TET – Koncert, verze V. |
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev
vokálního seskupení. Tenor - David Uličník, baritone 1 Jiří Korn,
baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár.

31. 3. | neděle | 16.00 | KD Klatovy | MUSER TOUR
Hudebně/taneční show, zaměřená na děti a teenagery od 8 do 15
let. Program se skládá z pěveckých, tanečních a zábavních
vystoupení na pódiu se závěrečnou autogramiádou a focením
s fanoušky. Vstupenky v předprodeji.

27. 1. | neděle | 15.00 | KD Klatovy ǀ ZPÍVÁME A TANČÍME
S MÍŠOU – POHÁDKOVÉ ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
Dětský pořad Míši Růžičkové plný písniček a tance.

13. 4. | sobota | 19.00 | KD Klatovy |
HANA ZAGOROVÁ & PETR REZEK se skupinou Jiřího
Dvořáka Boom!Band. Vstupenky v předprodeji.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ JARO 2019: |17.00 I. kurz | 20.00 II. kurz |
4. 1. | pátek | KD Klatovy | ZAHÁJENÍ KURZU
12. 1. | sobota | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
18. 1. | pátek | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
26. 1. | sobota | 19.00 | KD Klatovy |
1. PRODLOUŽENÁ LEKCE I. KURZU

Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
20., 27. 1. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ LEKCE
„Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou.
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.
Závěrečná lekce: 24. 3. 2019
Přihlášky na webu mksklatovy.cz
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
26. 1. | sobota | 14 a 16.00 | loutková scéna KD | RUSALKA
Premiéra pohádky Antonína Pruchy o vítězství lásky nad zlem.
Hra je vhodná pro děti od 3 let. Vchod od OD Lidl
VÝSTAVY:
1. 11. 2018 – 26. 3. 2019 | prac. dny 9.00 – 16.00 ǀ chodba, II. patro KD |
TCHAJ-WAN /TAIWAN/ - výstava fotografií z každodenního
života obyvatel z ostrova v jihovýchodní Asii. /foto AK/
PŘIPRAVUJEME:
12. 2. ǀ úterý ǀ 13.30 ǀ KD Klatovy ǀ MAŠKARNÍ PLES SENIORŮ
Pořádá Klub seniorů Klatovy, MěÚSS a MKS Klatovy.
24. 2. | neděle | 15.00 | KD Klatovy |
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – JEDEME NA VÝLET
Zábavný pořad pro děti. Vstupenky v předprodeji.
28. 2. – 26. 3. | pracovní dny od 9.00 – 16.00 | KD Klatovy – galerie
Atrium ǀ UMĚNÍ JE ČLOVĚK V ČLOVĚKU - el Sa Lindner
- výstava obrazů německé autorky v kulturním domě.
Vernisáž 28. 2. v 17.00.
9. 3. ǀ sobota ǀ 20.00 ǀ KD Klatovy | COUNTRY BÁL
16. 3. ǀ sobota ǀ 16.00 ǀ KD Klatovy | DECHOVKA 2019
17. ročník festivalu dechovek v Klatovech.
V programu vystoupí kapely:
Malá muzika Nauše Pepíka /západní Čechy/
Božejáci /jižní Čechy/
DH Miločanka /Morava/

MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz .
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
Reportáže z akcí MKS jsou ke zhlédnutí na www.filmpro.cz .

PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY:
19. 1. MASO WEST Klatovy
2. 2. ZUŠ Klatovy
9. 2. RALLY PLES ŠKODAteam
16. 2. KLATOVSKÝ MĚSTSKÝ BÁL
23. 2. PEKÁRNY A CUKRÁRNY Klatovy
9. 3. COUNTRY PLES

Akce v Městské knihovně Klatovy
– leden 2019
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Knihovnice umí více, aneb Když knihovnice nečtou – výstavka ručních
prací.
Galerie knihovny:
Jak spí zvířata – výstava prací nejmladších žáků ZUŠ.
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Žaneta Kortusová – Svět fantasy a sci-fi hrdinů.
Oddělení pro děti a mládež:
Výtvarné dílničky „Hrajeme si (nejen) s papírem“, od 13 do 16 hodin
21. 1. Vločkování
28. 1. Plackování
Únor:
7. 2. čtvrtek 18.00
Kafkovi už tolik nedlužíme. (Dvacet let s Kafkou a literaturou.) Nejen
literární večer s Markétou Mališovou, bývalou ředitelkou Centra Franze
Kafky, spisovatelkou, režisérkou a publicistkou o Kafkovi, její práci
a vztahu k židovství. Pořádá spolek Synagoga Klatovy z.s. ve
spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na
sociálních sítích knihovny.
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Kulturní akce na leden 2019
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba leden:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne, st. svátky
13.00–17.00 hodin
Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy muzea:
plné:
60,- Kč
snížené:
30,- Kč
rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)
140,- Kč
hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)
20,- Kč
mimořádné vstupné plné
100,- Kč
mimořádné vstupné snížené
50,- Kč
Dlouhodobé výstavy:
Muzeum dětem výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
Sběratelé, mecenáši, muzejníci cyklus výstav složený z částí Mecenáš
muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, Věci všední,
přesto neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších sbírkových souborů,
které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé moderní
regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich
spolupracovníci – výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho
muzea.
Výstavy v hlavní budově muzea:
do 10. 2. 2019 | HISTORIE STAVEBNICE MERKUR
– výstava legendární stavebnice.

do 10. 2. 2019 | KONEC STARÝCH ČASŮ
– výstava o konci monarchie a začátku ČSR.
Přednáška:
22. 1. 2019 | úterý | 18.00 | přednáškový sál |
Konec starých časů i v kuchyni – přednáší Mgr. Andrea Kohoutová;
vstupné 60/30 Kč.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Martina Salvová.
Otevírací doba leden: zavřeno.
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit
v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze pro
skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 120/80 Kč.
Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525,
721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba leden: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908, mimořádné vstupné: 80/40 Kč

Seminář pro drobné vlastníky lesa na Klatovsku
Mimořádně teplý a suchý rok 2018 byl pro lesy na Klatovsku
rokem, v němž došlo k historicky největšímu poškození
oslabených smrkových porostů kůrovcem.
V rámci celého Plzeňského kraje dosáhl ke konci října 2018
3
objem napadené hmoty 1 miliónu m . Pro srovnání: od ledna do
3
října 2018 registrovaných 183 tisíc m napadené hmoty na území
ORP (obce s rozšířenou působností) Klatovy představuje více
než pětinásobek „normálu“, za který lze považovat např. rok
3
2016, během něhož bylo registrováno necelých 34 tisíc m
napadené hmoty a více než dvojnásobek oproti loňsku (v r. 2017
3
bylo registrováno 90 tisíc m napadené hmoty).
Na vzniklou situaci adekvátně nezareagovali tvůrci legislativy i někteří vlastníci lesů, k dispozici nebyly dostatečné
zpracovatelské kapacity, vázl odbyt dříví, klesala jeho cena.
Nezpracování a opožděné zpracování napadené hmoty umožnilo
další namnožení kůrovce, což se nepochybně projeví již
v příštím roce.
I přes komplikace spojené s kalamitní situací je nutné
vzhledem k významnému zastoupení smrku v našich lesích proti
kůrovci soustavně zasahovat s cílem zpomalit rozpad smrkových
porostů a zmírnit rozsah kůrovcem způsobených škod. Při
provádění zásahů je nezbytné důsledně dbát na jejich účelnost
a účinnost.
Vlastníci lesa by se měli v nadcházejícím období až do
jarního rojení kůrovce v r. 2019 (dle počasí obvykle duben)
zaměřit zejména na:
• vyhledávání a zpracování maximálního množství aktivních
kůrovcových stromů (tj. nikoli již opuštěných souší, které sice
v lese působí neesteticky a svědčí o tom, že vlastník lesa v minulosti v ochraně lesa neuspěl, avšak nebezpečí pro dosud

zdravé porosty z nich již nehrozí)
• přednostní zpracování aktivních kůrovcových stromů před
sterilními soušemi (odkorněním či chemickým ošetřením,
prosté pokácení a odvoz na okraj lesa nepostačuje!)
• v termínech daných právními předpisy zpracovat polomy,
vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj kůrovce (viz novelizovaná vyhláška MZe ČR č. 101/1996 Sb.)
• přípravu odchytových zařízení k zachycení jarního rojení
kůrovce v r. 2019 (viz příloha č. 2 vyhlášky MZe ČR
č. 101/1996 Sb., k dispozici na webu města Klatovy)
Na některé činnosti v ochraně lesa proti kůrovci a obnovu
lesních porostů může vlastník lesa na základě nařízení vlády
č. 30/2014 Sb. čerpat finanční prostředky. Podrobnější
informace lze získat na webu Plzeňského kraje či na bezplatných
seminářích, které budou pro zájemce z řad vlastníků lesa na
začátku roku Krajským úřadem Plzeňského kraje pořádány.
Vzhledem k aktuální závažnosti problematiky nahodilých
těžeb v lesích a následného zalesňování takto vzniklých holin
nabízí Krajský úřad Plzeňského kraje seminář pro drobné
vlastníky lesa na Klatovsku za účelem jejich informování
o možnostech získání dotací na obnovu lesa. Bezplatný
seminář by se měl uskutečnit v prostorách Městského úřadu
Klatovy v průběhu ledna či února 2019 v odpoledních hodinách (datum bude upřesněn podle zájmu). Případní zájemci
se mohou přihlásit telefonicky na tel. 376 347 362 nebo
e-mailem na jmara@mukt.cz (Ing. Mára, státní správa lesů).
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Město Klatovy vypsalo dne 9. 1. 2019 další, v pořadí
4. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Zápůjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Klatov.

Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Horní
hranice

01

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku musí být vlastníkem
nemovitosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde
bude vybudována bytová jednotka formou nástavby nebo
vestavby a nachází se na území města Klatov včetně Lub
a územního obvodu města Klatov. Dům musí být starší 10 let,
pouze u titulu Zateplení obvodového pláště domu musí být
starší 5 let.

03

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku alespoň požádáno
o toto povolení, před poskytnutím půjčky musí být vydáno
právoplatné stavební povolení. V ostatních případech je nutné
doložit ohlášení stavby podané na OVÚP MěÚ Klatovy,
případně souhlas společenství nebo spoluvlastníků domu.
Vlastnictví nemovitosti se dokládá výpisem z katastru
nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce.

07

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

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

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
je u vestaveb či nástaveb bytů (8 let).
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Úroková sazba je pro všechny tituly stejná a je odvislá od
úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou. Poslední
známá úroková sazba je za měsíc listopad 2018 a činí 2,78 %.

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376 347 234.
V roce 2018 byla vypsána tři kola FRB, ve kterých byla
zapůjčena čtyřem žadatelům částka ve výši 1 610 000 Kč.
Uzavírka podání žádostí 4. kola je 22. 2. 2019. Žadatelé se
o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce března
2019.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Stálá divadelní scéna Klatovy – leden 2019
20. neděle od 15.00, předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ – Božena Němcová
Klasická pohádka o velkém přání, pekelné pomoci, nesplnitelných
úkolech, chytrosti a lásce...
Scénář, výprava a režie: Tomáš Kraucher
Divadlo POHÁDKA
24. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny B, divadlo Klatovy
BLÁZNOVY ZÁPISKY – Nikolaj Vasiljevič Gogol
Hra založená na zápiscích z Gogolova života dává Janu Přeučilovi
možnost fantasticky ztvárnit příběhy lidiček směšných až k pláči
a politováníhodných k popukání, zobrazit ostré kontury charakterů,
vykreslit romantismus obrácený v žert, než se i v parodii prosadí
nepřízeň osudů řízená často démony a běsy…
Režie: Jaroslav Gillar
GP-Art a Divadlo Braník
Hraje: Jan Přeučil
28. pondělí od 19.30, předplatné skupiny K, divadlo Klatovy
JAKUB SMOLÍK s kapelou
Koncertní vystoupení věčného romantika s doprovodnou skupinou.
Současná umělecko interpretační osobnost, jež svými sladce laděnými písněmi oslňuje zejména něžnou část publika. Při poslechu hitů
jako „Až se Ti jednou bude zdát“ , „Ave Maria“, „Jen blázen žárlí“ či
„Prý chlapi nebrečí“ pookřeje nejedno ženské srdce.
Umělecká agentura RichART

www.divadlo.klatovynet.cz

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2019:
1. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
RINCEOIRÍ & SHANNON EVENING
Nejstarší taneční skupina v ČR zabývající se
irským tancem Vám ve spolupráci s kapelou Shannon přiblíží tři
příběhy ze života tanečníků. Užijte si večer plný irského tance a
hudby a prožijte s námi lásku, zklamání i zradu. Ale nebojte se, vše
nakonec dobře dopadne!
3. neděle od 19.30, divadlo Klatovy
MANŽELSKÉ VRAŽDÉNÍ
Eric-Emmanuel Schmitt
Komedie s mrazením v zádech o jednom manželském souboji, ve
kterém jde o život. Líza a Gilles hledají Ariadninu nit, která by je
vyvedla z labyrintu malých i velkých manželských zločinů. „Důvod?
Vždyť se přece kdysi brali z lásky!“
Režie: Jan Hřebejk
Divadlo Na Jezerce
Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger
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

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.
15. – 20. 1. Kráska a zvíře - ZUŠ Domažlice 1/2
22. – 27. 1. Kráska a zvíře - ZUŠ Domažlice 2/2
29. 1. – 3. 2. Rallye ples 2018

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

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.
Výstava do 3. 2. 2019
Obrazy zimy
Zima. Období úzkosti, strachu o přežití, ale i odpočinku po
zemědělském roce, bilancování a kontemplace, dětské radosti
z prvního sněhu, naděje Vánoc. Klid a neklid bílé. Jedno téma, různé
národnosti, různá období od 19. století po současnost ukáží, že jakkoli
v umění panuje různost, je zaklenuto vyšší shodou a obrazy z tolik
odlišných dob, prostředí a od tolika a tolika odlišných autorů spolu
mohou komunikovat a vypovídat různými uměleckými jazyky
v symbolické shodě o jednom.
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