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Ohleduplně = bezpečněji

Vážení Klatované,
v poslední době jsem již
vícekrát odpovídal na Vaše
dotazy ohledně nově instalovaných radarů na měření
rychlosti projíždějících automobilů. K jejich pořízení
přistoupilo zastupitelstvo
města již v první polovině
loňského roku. Reagovalo tím
na množící se žádosti obyvatel z několika částí našeho
města o dohled nad těmi, kdo
výrazně překračují rychlost
v místech velkého pohybu
pěších, zejména pak dětí.

Osobně jsem doufal, že pomoci by měla i jen instalace
radarů informativních, kdy
každý rozumný řidič po
upozornění na vyšší rychlost
sundá nohu z plynu. Není to
bohužel pravidlem, o čemž
nejlépe vypovídaly i výsledky
kontrol ze strany Policie ČR.
Na základě zkušeností
dopravních odborníků byla
vytipována čtyři stanoviště
pro stacionární měření rychlosti (dvě z nich právě tam,
kde se denně pohybují stovky
školáků). V minulých dnech
byly kamery spuštěny do zkušebního provozu. Měření
probíhalo na každém místě po
tři dny. Přiznávám, že výsledky jsem byl velmi nemile zaskočen. Během těchto 12 dnů
řidiči udělali 929 přestupků
překročení povolené rychlosti
ve městě. Musím zdůraznit, že
jejich množství by bylo
výrazně vyšší, kdyby měřící
zařízení nebylo nastaveno
s jistou (a ne malou) mírou
tolerance. Oněch 929 přestupků bylo zaznamenáno při
rychlosti vyšší než 60 km/hod.
Jak ukazuje následující tabulka, výjimkou bohužel nebyly
ani rychlosti přesahující

Rychlost km/hod.

Počet přestupků

60 – 70

720
181
19
7
2

71 – 80
81 – 90
91 – 100
> 101

80 km/hod. Pro úplnost pak
smutným rekordmanem se
stal řidič řítící se Plánickou
ulicí rychlostí 111 km/hod.
Vážení Klatované,
informuji Vás o těchto
údajích zcela záměrně velmi
podrobně. Jediným cílem
měřících zařízení je zvýšení
bezpečnosti všech účastníků
stále houstnoucího provozu.
Především pak těch nejzranitelnějších - chodců a cyklistů.
Velmi dobře si uvědomuji,
že toto opatření samo o sobě
nestačí. Doplnit by jej měla
i opatření v rámci postupných
rekonstrukcí našich komunikací, jedno zda místních či
státních. V koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic by
měla být v dohledné době
upravena např. křižovatka
u Klatovského dvora. Nad
všechna technická zařízení
a opatření pak je naše
vzájemná ohleduplnost. Právě
o ni si Vás dovoluji požádat.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Klatovské katakomby v roce 2019
Vážení čtenáři Zpravodaje,
když jsme 26. 11. 2011 slavnostně otevírali novou a rozšířenou expozici této významné klatovské a české
památky, předpokládali jsme,
že po 5-6 letech bude nutné
její část obnovit, možná
i expozici celou („mumie“, tj.
ostatky našich předků, by
samozřejmě zůstávaly vždy
změnami nedotčeny). Prostě
proto, že v té době již bude
klesat návštěvnost a expozice
bude svými motivy „vyčerpaná“. Nestalo se tak, katakomby každoročně zhlédne více než
45 tisíc návštěvníků, konají se zde mše, koncerty, četly se tu
verše, zněly tu přednášky. „Katakomby se nevyčerpaly“
a doufáme, že se snad ani nemohou, protože ze své podstaty
nejsou jen turistickou zajímavostí. Přesto jsme se rozhodli
obnovu expozice připravit. Bude rozdělena do tří etap, tu první
bychom chtěli realizovat již letos. Jsme rádi, že se nám podařilo
udržet tým odborníků, kteří na projektu katakomb spolupracují
a že jsme získali i nové. I díky tomu jsme mohli nový projekt
připravit. Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj na něj získáme dotaci ve výši 95 % uznatelných výdajů,
za což jsme více než vděční. První etapa sestává ze dvou částí,
ta první, technická, řeší kompletní obnovu audio/video
techniky v celých katakombách, uskuteční se i stavební úpravy
zdiva poškozeného vzlínajícím vlhkem. Ta druhá část, ideová,
doplní současnou expozici o expozici zcela věnovanou barokní
hudbě a vznikne i malé „audio/video“ překvapení v dosud
nepřístupných prostorách katakomb. Celkový výdaj dosáhne
2,8 mil. Kč. Hotovi bychom chtěli být do konce dubna.
Hospodaření města v roce 2018
Stejně jako podnikatelské subjekty i město Klatovy
intenzivně pracuje na své roční účetní závěrce. Koncem ledna
jsme odeslali „státu“ své základní výkazy, koncem února se
uskuteční rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových
organizací. Vedle toho budou muset své výsledky a finanční
situaci představit „městu“ i obchodní organizace, v nichž má
naše město podíly. Podrobnější informaci o rozpočtu za rok
2018 bych rád podal v příštím vydání Zpravodaje, přesto mně
dovolte již nyní zmínit jen základní relace rozpočtu. Budu nyní
hovořit pouze o tzv. „rozpočtové činnosti města“, o „hospodářské činnosti“, kterou pro město zajišťuje Správa nemovitostí
Klatovy, s.r.o., napíšu až po rozborech hospodaření.
Do roku 2019 jsme vstoupili se zůstatky na účtech ve výši
289,2 mil. Kč. Předpokládané příjmy ve výši 614,8 mil. Kč
jsme naplnili částkou 626,2 mil. Kč, tj. na 101,85 %. Celkové
příjmy se dělí na příjmy neinvestiční a kapitálové (investiční).
Neinvestiční příjmy měly dosáhnout částky 548,1 mil. Kč,
skutečnost byla 556,6 mil. Kč, kapitálové příjmy měly být
66,8 mil. Kč, ve skutečnosti byly 69,6 mil. Kč. Výdaje celkem
byly rozpočtovány částkou 740,1 mil Kč, ve skutečnosti jsme
však uhradili 614,2 mil. Kč, tj. 82,99 % rozpočtovaných

výdajů. I výdaje se dělí na neinvestiční a kapitálové.
Neinvestiční výdaje byly plánovány ve výši 428,1 mil. Kč,
dosažená skutečnost byla 410 mil. Kč, kapitálové výdaje byly
rozpočtovány částkou 312 mil. Kč, ve skutečnosti jsme však
investovali 204,2 mil. Kč. Jestliže u neinvestičních výdajů se
snažíme odhadnout jejich správnou roční výši, a tak je
rozpočtovat, u kapitálových výdajů rozpočtujeme částku
projektu (zpravidla celou) bez ohledu na to, že jeho realizace
přesahuje rámec roku. Proto je rozpočet kapitálových výdajů
obvykle výrazně vyšší, než je jejich roční skutečnost. Nicméně
již jen letmý pohled na dosažená čísla říká, že rozpočet byl
sestaven skutečně realisticky a že si město „stojí“ dobře.
I přesto, že jsme investovali více než 200 mil. Kč, že jsme
splatili úvěry v částce 22,8 mil. Kč, je konečný zůstatek zdrojů
278,9 mil. Kč.
Za suchými čísly se skrývá dynamická realita. Desítky kilometrů opravených ulic, vodovodu, kanalizace, revitalizované
parky, rekonstruovaná či opravená zařízení a majetek města,
zajištěný provoz města (technické služby, odpady atd.). Ne vše
jde samo, ne vše lehce. A právě to je třeba analyzovat, i proto
probíhají rozbory hospodaření a činnosti města a jeho
organizací. Po nich si dovolím podrobněji referovat o hospodaření města jako celku za rok 2018.
Přeji Vám hezký den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Zdravé město přináší aktivity pro všechny
Vážení občané,
do mezinárodního projektu
Zdravé město, který je garantovaný Světovou zdravotní
organizací (WHO) a do
Národní sítě zdravých měst
ČR jsou Klatovy zapojeny od
roku 2011. Cílem projektu je
vytvářet podmínky pro
kvalitnější a zdravější život
občanů našeho města. Za osm
let v rámci tohoto projektu se
uskutečnila
celá
řada
zajímavých akcí pro děti,
dospělé i seniory. Mnohé
z nich se již staly tradicí – například Avon pochod, Voňavá
adventní neděle či Klatovský klášterní bazar. Každoročně se
snažíme do programu Zdravého města zařadit i nějaké novinky.
V loňském roce to byly akce hned dvě – Zdravé jídlo ve
zdravém městě a Táhneme za jeden provaz. Tématem prvním
bylo zdravé stravování, výživa i zdravý životní styl, druhou
akci jsme připravili na Vodojemu ve spolupráci se Základní
školou Klatovy, Plánická ul. 194. Jak název akce „Táhneme za
jeden provaz“ napovídá, byla zaměřena na sblížení zdravých
a handicapovaných dětí. Účastníci plnili různé úkoly a na pódiu
jsme přichystali doprovodný program. Akce se nám osvědčila,
takže se ji chystáme uspořádat letos v červnu.
V rámci Zdravého města si každoročně připomínáme Den
Země a letos uspořádáme nově i akci ke Dni rodiny. Na podzim
připravujeme poprvé jakousi stromkovou slavnost pro děti.

u dětí zájem o školu a veřejnost. Nejedná se o diskusi k předem
připraveným námětům nebo dokumentům, ale o formu
komunitního projednávání. S výsledky akce je následně
pracováno vedením školy i orgány města.
Akce Zdravého města organizačně zajišťují pracovníci
odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve spolupráci
s různými partnery. Do plánování aktivit je zapojená také
Komise Zdravého města a místní agendy 21, kterou tvoří
zástupci veřejného, neziskového i komerčního sektoru.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Akce v Městské knihovně Klatovy
–
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Melchrová Johana – výstava Kresba tužkou

únor 2019

Galerie knihovny:
„Jak zvířata spí“, výstava nejmladších žáků výtvarného oboru ze třídy
K. Šťastné, ZUŠ Klatovy
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Žaneta Kortusová – Svět fantasy a sci-fi hrdinů.
Oddělení pro děti a mládež:
Výtvarné dílničky
18. 2. / 14.00–16.00 Zamilovaný šperk – fimo, lektorka Pavla Škutová
25. 2. / 13.00–16.00 Čelenka
Přednášky:
21. 2. /čtvrtek/ od 18 hodin, společenský sál knihovny
Albánie – Libor Drahoňovský
Během besedy se poutavým způsobem dozvíte mnohé zajímavé
přírodní, kulturní i historické reálie. Procestujeme překrásné horské
scenerie a unikátní jezera Ochrid a Prespa. Vstupné dobrovolné.
28. 2. /čtvrtek/ od 18 hodin, společenský sál knihovny
MANASLU 2018, CZECH EXPEDITION, Hora duchovna láká...
Honza „Tráva“ Trávníček – Miroslava „Miri“ Jirková
Přednáška o výstupu na osmitisícovku, o romantice v nejmenším
možném týmu a o životě v Nepálu. Vstupné dobrovolné.
Připravujeme na březen:
4. 3. /pondělí/ od 17 hodin, galerie knihovny
Vernisáž výstavy Ivy Kučerové Proměny hravé duše.
Výstava potrvá do 30. dubna 2019.

Půjde o sázení stromů ve spolupráci s technickými službami
města na nějakém vytipovaném místě ve městě. Chceme, aby si
děti vytvořily kladný vztah nejenom k přírodě, ale ke krajině
domova vůbec.
Během jara chystáme další kolo školních fór na základních
školách, v rámci kterých se žáci druhého stupně seznamují
s fungováním své školy i města. Na školním fóru se můžou
aktivně zapojit a ovlivnit život kolem sebe. Cílem je probudit

7. 3. /čtvrtek/ od 18 hodin, společenský sál knihovny
Izrael – světová velmoc nebo malá tečka na mapě?
Přednáší Roman Lesný – vydavatel knižních bestsellerů o Izraeli.
Pořádá spolek Synagoga Klatovy, z.s., ve spolupráci s Městskou
knihovnou Klatovy.
Oddělení pro děti a mládež:
Výtvarné dílničky - od 13 do 16 hodin
4. 3. Organzová květina
11. 3. Záložka do knihy
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na
sociálních sítích knihovny.

STRANA 4

ÚNOR 2019

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
24. 2. | neděle | 15.00 | KD Klatovy |
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – JEDEME NA VÝLET
Zábavný pořad pro děti. Vstupenky v předprodeji.
25. 2. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra
Jiřího Hájka. Vstupenky v předprodeji.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ JARO 2019: |17.00 I. kurz | 20.00 II. kurz |
22. 2. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
17., 24. 2. 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, 24. 2. od 18.00 hodin. Mírně
pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin, 24. 2. od 20.00 hodin.
Závěrečná lekce: 24. 3. 2019. Přihlášky na webu mksklatovy.cz
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
23. 2. | sobota | 14 a 16.00 | loutková scéna KD | ZLATOVLÁSKA
Premiéra pohádky o králi, který zlatovlasou pannu za ženu vzít si
chtěl a Kašpárek ji do světa hledat šel. Vchod od OD Lidl
VÝSTAVY:
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.
Do 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/

25. 3. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy |
TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.
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.
13. 4. | sobota | 19.00 | KD Klatovy |
HANA ZAGOROVÁ & PETR REZEK se skupinou Jiřího
Dvořáka Boom!Band. Vstupenky v předprodeji.
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 facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
Reportáže z akcí MKS jsou ke zhlédnutí na www.filmpro.cz .

PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY:
23. 2. PEKÁRNY A CUKRÁRNY Klatovy
9. 3. COUNTRY PLES

PŘIPRAVUJEME:
9. 3. ǀ sobota ǀ 20.00 ǀ KD Klatovy | COUNTRY BÁL
Pořádá MKS Klatovy a skupina TENNESSEE. K tanci a poslechu zahraje skupina NOTABENE. Vstupenky v předprodeji.
15. 3. – 15. 4. | expozice v kině Šumava | OSUDOVÝ BŘEZEN 1939
Vraťme se o 80 let zpět do osudné poloviny března 1939, kdy tři
dny dokázaly tragicky změnit chod našich dějin a urychlit začátek
druhé světové války. Připomeňme si tyto události prostřednictvím
objektivu a různými dokumenty. Výstavu pořádá Klub 3. armády
v Klatovech a MKS Klatovy.
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/
Májovanka /Slovensko/
Vstupenky v předprodeji.
23. 3. | sobota | 20.00 | KD Klatovy |
NA STOJÁKA
Tato show ve stylu stand-up comedy se však během let posunula.
Trio bavičů, které se obměňuje, obráží se svým programem česká
města s jediným cílem. Dostat se blíže k lidem a pobavit je
humornými příběhy ze života obyčejných lidí.
Výtěžek ze vstupného půjde na podporu sportu handicapovaných
sportovců organizace LENOX z.s. a to již po sedmé.

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 7. 4. 2019
Milan Knížák / Žít jinak
Šíře záběru Milana Knížáka, jeho komplexnost, spjatá s autentičností,
je fenomenální – rozpíná se od obrazů, objektů, akcí, instalací,
environmentů, návodů, přes hudbu, návrhy módy, design,
architektonické projekty, básnické a prozaické texty, reflexe,
fotografie, koláže atd., k projevům zcela nových kategorií,
zahrnujících charakteristiky více médií (Milan Knížák se ve světovém
rámci zásadním způsobem podílel na formování intermédií).
„Všechno, co dělám je a bylo vždy jen přibližování se totalitě života a
s uměním jako takovým to mělo málo společného. (…) …Vždycky
jsem v každém oboru své činnosti dosáhl jakéhosi relativního
maxima. Asi že tu nešlo o nadání k nějakému druhu umění (o
dovednost), ale o touhu dobít se prapodstaty, dovést do maximality.
Změnit. Propálit.“ (Milan Knížák)
Výstava je koncipována jako „neúplná retrospektiva“ zaměřená
především na výtvarnou část jeho práce. Je totiž v povaze autorova
obsáhlého, tradiční kategorie překračujícího a přitom vnitřně
sourodého díla, že i určitý nutný fragment přesvědčivě reprezentuje
celý smysl Knížákovy tvorby, která znamená zásadní průlom
v umělecké praxi od 60. let.
Kurátorka výstavy : Rea Michalová
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Kulturní akce na únor 2019
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba únor:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a pondělí zavřeno
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.

Pravidelné městské trhy
se uskuteční i v roce 2019
Na tržní ploše náměstí Míru budou opětovně v letošním roce
probíhat pravidelné pondělní městské trhy. V případě příznivého
počasí budou tyto trhy zahájeny 11. února. Nabízený sortiment
zboží bude podobný jako v předešlých letech. Doba trvání trhů je
stanovena od 8.00 do 17.00 hod., v letních měsících max. do 18.00
hodin. Každý pátek se též uskuteční trh nabízející prodej ovoce,
zeleniny, vlastních výpěstků a výrobků. Termín zahájení pátečních
trhů bude závislý na příznivém počasí a zájmu prodejců.
Stejně tak jako v minulých letech počítá město s pořádáním
velikonočních a vánočních řemeslných trhů, ve kterých bude
možné si zakoupit výrobky přímo od jejich výrobců s dobovou tematikou. Součástí těchto řemeslných trhů bude zajímavý kulturní
program, který zajišťuje Městské kulturní středisko v Klatovech.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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.
12. – 17. 2. Krampuslauf v Auto Nejdl
19. – 24. 2. Ve víru tance 2018 1/3
26. 2. – 3. 3. Ve víru tance 2018 2/3
5. – 10. 3. Ve víru tance 2018 3/3
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

Přednáška:
26. 2. 2019 | úterý | 18:00 | přednáškový sál | Klatovští dragouni v roce
1918 – přednáší Miloslav Faifr; 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 únor: 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 únor: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 15 osob),
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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 prosinec 2018 a činí 2,86 %.

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 – únor 2019
19. 2. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
THE BACKWARDS - Beatles revival
v programu Beatles – Solo Years
Kapela ve svém vystoupení představí průřez celé tvorby kapely
Beatles.
Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro
několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky
koncertu kapely The Backwards.
Agentura September
21. 2. čtvrtek od 19.00, divadlo Klatovy, jeviště - aréna
(vstup postranním vchodem z náměstí – Divadelní ul.)
ZA OPONOU
ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou
Klatovy uvádí Za oponou, koncert z cyklu Klatovské hudební čtvrtky.
Posluchači se mohou těšit na varhanní skladby v podání žáků Jany
Marcinkové a sólový zpěv žáků Daniely Mandysové. Program druhé
poloviny koncertu obstará smyčcový kvartet (Kateřina Klailová,
Kateřina Kopecká, Marie Tumpachová, Tomáš Pohanka), jež uvede
skladby klasické i populární.
24. 2. neděle od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub Klatovy
TEĎ A TADY
Akustický komorní koncert tří zpěvaček, které se setkávají na jevišti
divadla Semafor. Dášu Zázvůrkovou a Báru Smejkalovou pojí nejen
přátelství, ale i autorská tvorba. Jitka Molavcová vystoupí
s šansonovým repertoárem známých evergreenů J. Brella a představí
se i ve své životní roli Dolly Lewiové.
Na kytary doprovází: Zdeněk Zázvůrek a Ladislav Štefek
26. 2. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
MOJE HRA
Petr Abraham
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
právě protekl mezi prsty.

Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
územní odbor Klatovy
Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV

INFORMUJE
Na základě provozu nového čpavkového hospodářství na
Zimním stadionu v Klatovech a následnému propojení
signalizačních čidel s elektronickou poplachovou sirénou
umístěnou na budově strojovny zimního stadionu proběhne

dne 20. února 2019 v 11.00 hodin
přezkoušení tohoto varovného systému, při kterém dojde
k rozezvučení sirény a ke spuštění verbální informace o úniku
čpavku na zimním stadionu.

www.divadlo.klatovynet.cz

Režie: Jan Kačer
Divadlo Kalich
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina
Divíšková / Radana Hermanová, Zuzana
Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta
Peterková, Adéla Koutná, Martin Kubačák
27. 2. středa od 19.30, předplatné skupiny K, divadlo Klatovy
SMYČCOVÉ KVARTETO S MARTINOU KOCIÁNOVOU
Koncert smyčcového kvarteta členů Plzeňské filharmonie s vynikající
rozhlasovou a televizní moderátorkou a koncertní pěvkyní
Martinou Kociánovou
Účinkující: Hana Hložková, Helena Žiláková, Alena Járová, David
Niederle
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2019:
5. 3. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
FENOMÉN ŠMOK - PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET
Jedinečné vystoupení připomíná jednoho z nejvýznačnějších
československých choreografů 20. století, zakladatele a dlouholetého
uměleckého šéfa Pražského komorního baletu - PAVLA ŠMOKA.
Uvedeny budou Šmokovy choreografie „Holoubek“, „Po zarostlém
chodníčku“ v obnoveném nastudování pod vedením Kateřiny
Dedkové – Frankové, které vhodně doplní černá taneční groteska
„Chvilka POEzie“ na motivy básně „Havran“ Edgara Alana Poa v
choreografii Marka Svobodníka.
7. 3. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
DRAHÁ LEGRACE – Francis Veber
Situační komedie s legendární autorovou postavou Francoise
Pignona. Zoufalý Pignon je už dlouho nezaměstnaný a nemá už žádné
peníze. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na
sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je
zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho
strhne série neuvěřitelných situací a stane se dokonce neodolatelným
pro ženy...
Režie: Petr Kracik
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová / Kamila
Špráchalová, Martin Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný, Eva
Čížkovská, Barbora Petrová, Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík
Agentura Harlekýn
10. 3. neděle od 15.00, divadlo Klatovy
POHÁDKY PRO HURVÍNKA – Pavel Grym
Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se
seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem
Vševědem a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to
užijí!
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Režie: Jiří Středa Hudba: Jiří Kolafa
Výprava: Dušan Soták a Miroslav Huňka
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
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