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ZDARMA

Vážení Klatované,

alespoň v pár posledních 
dnech nám charakter počasí 
trochu připomněl, že zima ne-
musí být pouhou iluzí a dveře 
za sebou ještě nezavřela. 
Přestože na zahájení samotné 
realizace staveb si budeme 
muset ještě pár týdnů počkat, 
dovolím si Vás s předstihem 
informovat o nejvýznam-
nějších opravách komunikací 
v našem městě, jejichž finan-
cování schválili zastupitelé 
na svém lednovém jednání. 
Díky svému rozsahu tak 
výrazně zasáhnou do každo-
denního chodu některých 
částí města.

Za velmi podstatné po-
važuji, že se nám podařilo 
dohodnout spolupráci s dal-
šími správci komunikací 
a technických sítí. Díky tomu 
dojde v rámci staveb ke kom-
pletní renovaci daných úseků. 
Od června do října společně 
s Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR proběhne rozsáhlá úprava 
silnice I. třídy v oblasti 
Sobětic. Hustota dopravy je 
zde značná. Dlouhodobě 
proto místní volají po zvýšení 
bezpečnosti zejména pěších 
a cyklistů. Součástí rekon-
strukce proto bude vy-
budování smíšené stezky 
a nasvíceného přechodu, jenž 
spojí jednotlivé obydlené 
části Sobětic.

Úprav doznají rovněž sil-
nice Dobrovského, Jiráskova 
a Plánická. Zde jsme se 
Správou a údržbou silnic 
Plzeňského kraje dohodnuti 
na zahájení stavby v polovině 
měsíce dubna. Rozsah prací 
zahrnující krom vozovky 
i přechody pro chodce a ná-
stupiště zastávek autobusů 
nebude malý. Vše je třeba 
navíc dokončit v červnu, aby 
nedošlo ke zbytečným kom-
plikacím v průběhu pou-
ťových dnů. Stejně tak tomu 
bude v případě rekonstrukce 
chodníků na klatovském 
náměstí. 

Po skončení klatovské 
pouti pak ŘSD zahájí obnovu 
povrchu v Tyršově ulici. 
Městským podílem zde bude 
oprava chodníku spolu s ve-
řejným osvětlením v úseku 
od sokolovny po Podbran-
skou ulici. 

Stavební ruch se však 
nedotkne jen komunikací, 
byť právě je využívá denně 
každý Klatovan či návštěvník 
našeho města. Jsem velmi 
rád, že navážeme na před-
chozí etapy a budeme po-
kračovat v úpravách dalších 
částí Mercandinových sadů. 

Až začne stavební ruch...Až začne stavební ruch...
Bude se jednat o cestní sítě, 
trávníky a záhony zejména 
v zadní části parku a při ulici 
5. května. Součástí prací bude 
také vybudování hřišť, jež by 
měla přinést radost nejen 
dětem, ale třeba i dříve 
narozeným. 

Budeme-li úspěšní při 
hodnocení námi podaných 
dotačních projektů, rádi 
bychom přistoupili také 
k opravám parkových lávek 
a mostů.

Vážení Klatované,

dobře si uvědomuji, že 
stavební ruch přináší během 
jeho průběhu značná omezení 
a nepříjemnosti. Tato jsou 
však jeho nedílnou součástí 
a i daní za konečnou, jak 
doufám, funkční a hezkou 
podobu těchto míst. Přestože 
se Vaši zátěž budeme snažit 
minimalizovat, žádám Vás 
o trpělivost a shovívavost.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Mercandinovy sady - studie.Mercandinovy sady - studie.
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pan starosta stejně jako o akci následující, 
rekonstrukci Plánické ulice, podíl města je 7 mil. Kč a je 
určený zejména na rekonstrukci části chodníků, přechodů 
včetně nasvícení, parkovišť podél ulice.

Mimo tyto jmenovité investice pak zastupitelstvo rozhodlo 
o výdajích fondů – např. tepelného hospodářství, fondu 
nakládání s odpady, vodohospodářského fondu, fondu dešťové 
kanalizace, fondu vodovodu a kanalizace Točník a zároveň 
schválilo financování pomníku obětem první světové války, 
jenž má být dle architektonického záměru města umístěn do 
zeleně podél Podbranské ulice. Celkem tedy rozhodlo 
o investicích ve výši téměř 168 mil. Kč. (Poznámka: zájemci 
mohou rozpočtové opatření detailně prostudovat na webových 
stránkách města). 

Až doposud jsem „hovořil jen čísly“. Dovolte mi jednu 
stručnou, „nečíselnou poznámku“. Investice jsou alokovány 
nejen do infrastruktury města a integrovaných obcí, ale i tzv. do 
veřejného prostoru – když vidíme, jak zkrásněly Mercandinovy 
sady, jak pokračují práce ve Vrchlického sadech, jak se 
postupně opravují ulice, chodníky, doufám, že i investice, 
o kterých zastupitelé jednomyslně rozhodli nyní, splní svůj účel 
a že se pozitivně projeví v životě našeho města.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Klatovští zastupitelé na svém 
prvním letošním zasedání  
projednali a schválili vý-
znamné rozpočtové opatření. 
Rozhodli jím o investicích 
roku 2018. Některé z těchto 
investic sice započaly již 
v roce předchozím a nyní jsou 
„převáděny“ do tohoto roku 
(tzn., že je jim potvrzen roz-
počet), další jsou však zcela 
nové, případně „navazující“ 
(v Mercandinových sadech). 
Dovolte mi stručný komentář 
k podstatě rozpočtového 
opatření.

Do nového roku vstupujeme se zůstatky na účtech ve výši 
289 mil. Kč v tzv. rozpočtové činnosti“ a s 12 mil. Kč 
v hospodářské činnosti“. Navýšíme-li tuto částku o před-
pokládaný přebytek rozpočtu roku 2018 – tj. o 105,8 mil. Kč, 
dostaneme se k částce, jež vyjadřuje „volné“ rozpočtové zdroje 
našeho města pro rok 2018: 394,4 mil. Kč. Z této částky 
musíme nejprve „pokrýt“ (profinancovat) rozpracované 
investice, které „převádíme“ ze starého roku do roku nového: 
celkem 88,4 mil. Kč. Z toho je 44 mil. Kč určeno na konkrétní 
projekty, jako jsou například obnova Vrchlického sadů (7,4 mil. 
Kč), přístavba základny Sboru dobrovolných hasičů v Lubech 
(6 mil. Kč), lanové centrum v Mercandinových sadech (4 mil. 
Kč), rekonstrukce technologie venkovních bazénů v městských 
lázních (1,2 mil. Kč), vybudování chodníku v Tupadlech 
(3,6 mil. Kč), revitalizace zeleně na hřbitově sv. Jakuba 
v Klatovech (1,1 mil. Kč), tři vozidla pro sbory dobrovolných 
hasičů (3,5 mil. Kč) atd. Dále pak převádíme nevyčerpané 
zůstatky fondů ve výši 44,4 mil. Kč (např. 7,6 mil. Kč 
vodohospodářského fondu, 2,0 mil. Kč fondu rozvoje bydlení, 
4,9 mil. Kč fondu tepelného hospodářství, 23,5 mil. Kč fondu 
nakládání s odpady, 2 mil. Kč fondu „Čisté město“, 1,6 mil. Kč 
Zlatého fondu atd.). Poté, co máme „vyřešeny převody“, 
můžeme se soustředit na nové investice.

Zastupitelstvo po projednání v komisích, výborech a radě 
města a s doporučením rady města, rozhodlo o nových 
jmenovitých investicích na: 

dokončení revitalizace Mercandinových sadů dalo 
37,5 mil. Kč (např. výměna tří lávek přes Drnový potok 
a doplnění jedné nové stojí více než 15 mil. Kč, mlatové 
cesty 3,4 mil. Kč, smíšené stezky 4,7 mil. Kč, obnova 
trávníků 5,6 mil. Kč),
rekonstrukci technologie chlazení zimního stadionu 
určilo 31 mil. Kč,
vybudování vodovodu a kanalizace v Točníku přidělilo 
35 mil. Kč (jde jen o částku na letošní rok), 
kompletní opravdu chodníků okolo náměstí 7 mil. Kč,  
rekonstrukci silnice I/22 v Soběticích, podíl města dosahuje 
částky 15,5 mil. Kč a je určen na vybudování stezky pro 
pěší, cyklostezky, chodníku, vodovodu, kanalizace 
– podrobněji o této akci Vás ve svém příspěvku informuje 

„
„
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Pravidelné městské 
trhy se uskuteční 

i v roce 2018
Na tržní ploše náměstí Míru budou opětovně 

v letošním roce probíhat pravidelné pondělní městské 
trhy. 

V případě příznivého počasí budou tyto trhy zahájeny 
dnem 19. února. Nabízený sortiment zboží bude podobný 
jako v předchozích 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
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V roce 2018 si připomínáme 
100. výročí založení Česko-
slovenska a konce první svě-
tové války. Po celé republice 
se bude konat mnoho 
zajímavých akcí, které 
budou připomínat události 
a osobnosti té doby. Také 
v našem městě jsme připra-
vili k tomuto výročí řadu 
přednášek, výstav a koncer-
tů, na kterých spolupracu-
jeme s několika odbornými 
institucemi – Českosloven-
skou obcí legionářskou, 
Vojenským historickým 

ústavem Praha či Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše. Do 
přípravy se zapojili i nadšenci z klatovského Klubu 
3. armády či vojáci ze 142. praporu oprav Klatovy a další. 
Akce v Klatovech, které výročí budou připomínat, se budou 
konat od března do konce roku. Začneme ve čtvrtek 
1. března v 17 hodin vernisáží výstavy „Československé 
legie 1914-1920“. Ta bude k vidění volně ve všední dny až 
do konce dubna v chodbě bývalé jezuitské koleje. 
Po vernisáži se od 18 hodin uskuteční přednáška Petra 
Tolara z Československé obce legionářské, který bude 
hovořit o významu legionářů pro vznik státu. Vždyť 
československá armáda se zrodila dříve než československý 
stát a bez legií by tak nebylo samostatného Československa. 
Výstava i přednáška zmíní legionáře v Rusku, Itálii 
a Francii, a také dobrovolníky v řadách americké, srbské 
a britské armády. 

Od 3. května do konce měsíce bude v atriu kulturního 
domu instalována výstava „Orel a lev na perutích svobody“, 
která připomene vznik československého letectva. 
Následující den 4. května vysadíme v Mercandinových 
sadech novou lípu svobody. Ta původní zde byla vysazena 
počátkem května 1919.

V září pak bude možné v kulturním domě navštívit 
výstavu „T. G. Masaryk a armáda“, která bude o víkendu 
15.–16. září doplněna o historický camp před kulturním 
domem. Zde bude k vidění vojenská technika z období první 
republiky. Ve dnech 14. a 15. září se uskuteční konference 
na radnici a ve společenském sálu knihovny, na které 
několik historiků připomene dobu konce mocnářství 
a vzniku republiky. Další přednášky se budou konat 
postupně i v kulturním domě.  

Od 16. října bude otevřena v klatovském muzeu výstava 
„Konec starých časů“ mapující přerod Rakouska-Uherska 
v nové uspořádání. Následovat bude koncert operní 
pěvkyně Dagmar Peckové u příležitosti výročí 28. října 
v kulturním domě. V listopadu bude v městské knihovně 
instalována výstava „Klatovští dragouni v první světové 
válce“. 

Informace o akcích získáte v měsíčních kulturních 
přehledech, na webových stránkách města. Jejich přehled 

bude uveřejněn v samostatně vydané skládačce, která bude 
k dispozici v informačním centru.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Vznik republiky připomene v našem městě řada akcí

Pracovní náplň:
Koordinace státní správy na úseku myslivosti a rybářství, 
ochrana zvířat proti týrání.

Platové zařazení:
Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 
Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost:

Praxe v oboru vítána.
Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při 
řešení úkolů 
Znalost práce na PC.
Řidičské oprávnění skupiny B.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních 

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení 
výběrového řízení. 

•

•

• Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání se zaměře-
ním na oblast životního prostředí, zemědělství nebo 
veřejnou správu.

•
•
•
•

•
•

•

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

. 
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Písemné přihlášky doručte nejpozději  na 
adresu:
Městský úřad Klatovy 
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I., 339 20 Klatovy  

Obálku označte „Výběrové řízení OŽP“

 do 16. 2. 2018

na místa úředníka (úřednice) 
odboru životního prostředí -

referent úseku myslivosti a rybářství

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy
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KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2018:
I. KURZ:
  9. 2. ǀ pátek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
16. 2. ǀ pátek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
23. 2. ǀ pátek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
II. KURZ:
  2. 2. ǀpátekǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ I. PRODLOUŽENÁ LEKCE
  9. 2. ǀ pátek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
16. 2. ǀ pátek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
23. 2. ǀ pátek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
Kurzy vede taneční mistr Evžen Krejčík – Taneční škola Krejčík.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
4. 2.; 11. 2.; 18. 2.; 25. 2. ǀ velký sál KD ǀ
Začátečníci: 17.00 – 19.00 / pokročilí: 19.00 – 21.00 ǀ 
Jarní „Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka.

13. 2. ǀ 13.30 ǀ Klatovy KD ǀ 
MASOPUST SENIORŮ 
Pořádá Klub seniorů Klatovy, MěÚSS a MKS Klatovy. 
K tanci a poslechu zahraje skupina AKORD

19. 2. ǀ pondělí ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ 
JAREK NOHAVICA - KONCERT
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů 
s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale 
i z aktuálních novinek z nového alba Poruba.
Na současných koncertech Jarka doprovází na akordeon 
a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski 
a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně.
Koncert je dlouhý cca 2 hodiny, je bez přestávky a je 
nepřístupný pro děti do 12 let! Na koncertě si mohou 
diváci zakoupit CD, DVD, zpěvníky. 
Koncert vyprodán, děkujeme!   

21. 2. ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ 
OLYMPIC PERMANENTNÍ TOUR 2018 - Jedinečný 
koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény 
skupiny Olympic. Skupina ve složení Petr Janda, Milan 
Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje ty největší hity 
za více než půlstoletí svojí existence. 
Koncert vyprodán, děkujeme!   

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
24. 2. ǀ sobota ǀ 14.00 a 16.00 ǀ loutková scéna KD, 

vchod od OD Lidl ǀ 
„O ZAČAROVANÉM HAVRANOVI“
Premiéra hry A. Pruchy. Hra je vhodná pro děti od 3 let.

VÝSTAVY:
Do 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ 

FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.

1. – 22. 3. ǀ 9.:00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD ǀ 
vernisáž výstavy 28. 2. 2018 od 17.00 hod. ǀ
ELIŠKA TESAŘOVÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ 

PLESOVÁ SEZÓNA V KD:
  3. 2. Country bál
10. 2. Škoda team ples
13. 2. Masopust seniorů
17. 2. Klatovský městský bál
24. 2. Pekařský ples

PŘIPRAVUJEME: 

10. 3. ǀ 20.00 ǀ Klatovy KD ǀ 
SÁM SE SEBOU TOUR - MICHAL 
HRŮZA & KAPELA HRŮZY  
Zazní známé hity jako Zakázané 
uvolnění, 1+1, Duše do vesmíru, ale 
taky zbrusu nové skladby z alba, které 
vyšlo v roce 2017, a to Pro Emu, Polárka nebo Optimista. 
Vstupenky v předprodeji.

17. 3. ǀ 16.00 ǀ Klatovy KD ǀ FESTIVAL DECHOVEK  
V programu se představí kapely: Domažličanka, Veselka 
Ladislava Kubeše, Mistříňanka, Malá dechová hudba Rubín. 
Vstupenky v předprodeji.

24. 3. ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ NA STOJÁKA 

7. 4. ǀ 20.00 ǀ Klatovy KD ǀ 
MIG 21 – SVOBODA NENÍ LEVNÁ VĚC 

  

Z  akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke 
zhlédnutí na 

Předprodej vstupenek online na: .
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 

. 

Najdete nás též facebooku 

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz

www.facebook.com/mksklatovy/
www.filmpro.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
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VÝSTAVY:

Čítárna:
Helena Mařecová – Šperky různých technik
Galerie knihovny: 
Přemysl Otakar II. – Král, rytíř, zakladatel
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Výstava fotografií Pavla Molíka BAGR A PÁV. Mírně subjektivní 
fotografie objektů a všedních míst
Společenský sál:
Magda Radostová – , prodejní výstava fotografií

Pátek 9. února 2018 v 16 hodin, společenský sál knihovny
Spolek Synagoga Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy 
zvou na přednášku lady Mileny Grenfell-Baines zvané LADY 
REMOSKA. Žena, která přežila díky siru Nicholasi Wintonovi a pro 
svět objevila českou remosku, vás seznámí se svým mimořádným 
životním příběhem.

Čtvrtek 15. února 2018 v 18 hodin, společenský sál knihovny
Václav a Lenka Špillarovi - Ethiopie
Návrat do historie lidstva. Zveme vás na výpravu do země, nad níž 
nepřestanete žasnout. Čeká vás výprava za divokou krásou, 
překvapením, nástrahami a originalitou jižní Ethiopie.

Čtvrtek 22. února 2018 v 18 hodin, společenský sál knihovny
Spolek Synagoga Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy
PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal – přednáška na téma Židovské 
zvyky, tradice a kalendář

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

„Vietnam“

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy
– únor 2018

www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
   
12. pondělí od 19.30
PRO TEBE COKOLIV – Jean Robert – Charrier
Francouzská komedie o tom, že mateřská láska nemá žádné hranice a že 
i lež pronesená z čisté lásky zůstává pořád lží a jako taková má krátké 
nohy...
Režie: Petr Kracík                     Divadlo Kalich
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Ladislav Hampl, 
Simona Lewandowská, Pavla Vojáčková, Kristian Kašpar. 

15. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny K
MADAMME DE PARIS
Francouzské šansony, autorské písně a melodie z francouzských filmů.
Účinkuje: Radka Fišarová, doprovod kapela Jazz 4 & vynikající 
běloruský akordeonista Aliaksandr Yasinski
Nad projektem převzal čestnou záštitu pro agenturu Andante J. E. Petr 
Drulák velvyslanec ČR ve Francii
Agentura  Andante Ivy Klusalové

16. pátek od 19.30, předplatné skupiny C
MOJE MALÁ ÚCHYLKA – Tomáš Dianiška
Čtyři lidé jsou pozváni do luxusní rezidence a samozřejmě se stane 
vražda. A pak ještě jedna. Všichni jsou podezřelí a všichni mají motiv. 
Detektivní parodie ve stylu detektivních parodií, které máme tak 
rádi. Režie: Adéla Stodolová – A STUDIO RUBÍN, Hrají: Jan Cina, 
Hana Vagnerová/Berenika Kohoutová, Andrej Polák, Petr Vančura

18. neděle od 15.00, předplatné skupiny D
MAKOVÁ PANENKA A MOTÝL EMANUEL
Václav Čtvrtek Pohádka s písničkami a bohatou výpravou. O krásné 
Makové panence, která zažije na louce řadu dobrodružství.
Režie: Ludmila Razimová – Liduščino divadlo – Hrají: Ludmila 
Razimová, Jaroslava Stránská, Pavel Žabka a Jaroslav Milíček

20. úterý od 19.30, předplatné skupiny B
ŽENA VLČÍ MÁK – Noelle Chatelet
Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina 
jejích vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané citové vzplanutí. I „starý“ člověk ještě žije 
a možná vás překvapí jak! 
Režie: Jaromír Janeček – Herecký koncert Hany Maciuchové

Připravujeme na březen:

4. neděle od 19.30, předplatné skupiny K
RAPSODIE V MODRÉM

– únor 2018

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY
vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na 

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.
30. 1. 4. 2. Ve víru tance 1/2 taneční show
6. 11. 2. Ve víru tance 2/2 taneční show
13. 18. 2. Oslavy 690 let města Nýrska
20. 25. 2. Pozor! Zlej pes Baskervillskej 1/2 Divadlo Buřina Příchovice
27. 2. 4. 3. Pozor! Zlej pes Baskervillskej 2/2 Divadlo Buřina Příchovice

Od středy do neděle na konci Zpráv z regionu MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady 
z Klatov a okolí v 11.30, 17.30, 20.00 a 24.00 hod.

Televize FILMpro nyní vysílá v HD. V případě že Vám nejde na kabelové 
TV obraz, je zapotřebí si pořídit set-top-box. 
Poradíme Vám i na tel.: 603 900 989. 

www.filmpro.cz

–

– 
 – 
 – 
 – 

– 

Koncert učitelů ZUŠ Klatovy
Večer složený z hudebních děl převážně I. pol. XX. století
Účinkují: J. Zelená, E. Bartošová, J. Klečatská, D. Husáková, 
J. Aschenbrenner
Orchestr řídí: Jaroslav Pleticha

4. pondělí od 19.30, předplatné skupiny C
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Komedie v provedení Divadla Palace
V hlavních rolích Patrik Děrgel a Lukáš Příkazký

10. sobota od 19.30
WOHNOUT - unplugged tour oblíbené české kapely
Na dlouhou dobu poslední unplugged sezóna oblíbené české kapely 
Wohnout. V Klatovech „Wohnouti“ představí všechny své nejzásadnější 
hity v upravených akustických verzích.
Potvrzeným hostem je například houslista Vojta Lavička. „Naše kapela 
byla skoro dvacet let zapojena do elektrické zásuvky, ale náš basák 
Zemánek jednou nešikovně vykopl síťovej kabel a my zjistili, že nám to 
akusticky docela dobře zní. Takže v rámci šetření elektrické energie 
jsme se rozhodli vyrazit na naše druhé unplugged tour a tím dopřát 
zasloužený odpočinek našim zesilovačům“ komentuje zrod nápadu 
zpěvák Honza Homola. Každý z kapely měl za úkol se na tour naučit na 
nový nástroj, proto uvidíte netradičně Matěje hrát na ukulele, Jirku na 
basu, Honza vyzkouší roli bubeníka a Fenek se naučil písně na valchu, 
harmoniku nebo na pozoun. 

Rezervace a prodej vstupenek:   tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
 e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
predprodej@divadloklatovy.cz

www.divadlo.klatovy.net
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Hospodářský odbor MěÚ Klatovy zajišťuje větší plošné opravy 
povrchů místních komunikací (chodníky, vozovky, polní cesty, 
schodiště, světelná signalizace, veřejné osvětlení, větší opravy 
mostů a lávek) ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

Jednotlivé akce jsou každoročně zařazovány do seznamu na 
základě požadavků jednotlivých společenství nebo občanů 
města, dále požadavků osadních výborů integrovaných obcí, ale 
i na základě kontrolní činnosti, kterou odbor na pozemních 
komunikacích provádí. Seznam jmenovitých akcí, které se 
navrhují k realizaci v každém roce, schvaluje Rada města 
Klatov. Finanční prostředky, které město každoročně na opravy 
poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města. Pro rok 2018 je 
schválena finanční částka ve výši 25 mil. Kč.

Nároky na opravy ale přesto několikanásobně převyšují 
finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem 
požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají do 
dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, 
kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale např. 
i to, zda se bude v tělese této silnice výhledově rekonstruovat 
nějaká inženýrská síť, která bývá většinou v havarijním stavu.

Navržené akce v jednotlivých letech jsou tedy koordinovány 
se správci sítí. Ti pak finančně přispívají na následnou plošnou 
opravu rozkopaných komunikací.

Pro rok 2018 byly prozatím radou města schváleny 
následující akce:

1.Druhá část Lipové ulice (úsek mezi propojovací komunikací 
k Jabloňové ul. a Žižkovou ulicí) – rekonstrukce vodo-
vodního řadu a přípojek, rekonstrukce plynovodního řadu 
a přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, 
celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.

2.Niederleho ulice – rekonstrukce kanalizačního řadu, rekon-
strukce vodovodního řadu včetně přípojek, rekonstrukce 
plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů 
veřejného osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníku, 
podélného parkovacího stání a vozovky.

3.Chodník Plzeňská ulice v úseku mezi Domažlickou 
a Kollárovou (vlevo) – výměna kabelů a sloupů veřejného 
osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníku s následným 
dopravním přeznačením na stezku pro pěší a cyklisty.

4.Chodník Plzeňská ulice v úseku mezi Kpt. Jaroše a Gorkého 
(vpravo) – výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, 

Plánované opravy komunikací v roce 2018
celoplošná oprava povrchu chodníku s následným dopravním 
přeznačením na stezku pro pěší a cyklisty.

5.Chodník od Plzeňské ulice k centrálnímu hřbitovu – výstavba 
nového chodníku s povrchem z asfaltového betonu vlevo od 
silnice I/27.

6.Přístupová komunikace od silnice I/27 k viaduktu směr 
zahrádkářská kolonie Markyta – celoplošná oprava povrchu 
komunikace.

7.Vozovka Bullmannova ulice – celoplošná úprava štěrkového 
povrchu na asfaltový včetně odvedení dešťových vod 
v prostoru před čp. 59, 60, 61 a 131.

Na výše uvedené akce budou vypsána tři výběrová řízení na 
dodavatele stavby. Ta určí skutečné výše stavebních nákladů. 
Následně bude rada města schvalovat další akce ze 
„zásobníku“.

Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční 
prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické 
služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po 
zimě, čištění chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, 
vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace, veřejného 
osvětlení, apod.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Niederleho ulice.Niederleho ulice.

Příjezd od sil. I/27 k viaduktu.Příjezd od sil. I/27 k viaduktu.Bulmanova ulice.Bulmanova ulice.
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Město Klatovy vypsalo dne 12. 1. 2018 další 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. 

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.

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. 

Příznivou zprávou pro občany je skutečnost, že na 
základě rozhodnutí zastupitelstva města došlo ke snížení 
úrokové sazby. Ta je pro všechny tituly stejná a je odvislá 
od úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou. 
Ta v současné době činí 2,25 %.

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. 

Uzavírka podání žádostí 1. kola je 23. 2. 2018. Žadatelé 
se o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce 
března až dubna 2018. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky 
05 obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty sou-
časně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul 
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Poř.
číslo

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky01 do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky02 do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky03 do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky04

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky05 do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového pláště 
domu staršího 5 let

4 roky06 do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky07 do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 08 do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let10 do 400 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let11 do 500 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce ply-
nové přípojky včetně pilíře měření

2 roky12 do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky13 do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
kanalizační přípojky

2 roky14 do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken, vchodových dveří 
a balkónových dveří v domě

4 roky 15 do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vybudování nebo 
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky 16 do 800 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky 17 do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového jádra 
v domě

4 roky18 do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky19

do 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky09 do 100 tis. 
Kč / dům-čp.



O prvním únorovém víkendu se v Klatovech uskutečnilo 
sympozium „Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků“. Sym-
pozium připravilo město Klatovy ve spolupráci s Městskou 
knihovnou, spolkem Města Otakarova a Studiem JR.

Vystoupili na něm přední čeští historici, kteří hovořili nejen 
o pátém českém králi, o jeho osudech a osudech země, která mu 
byla domovem, ale i o snu posledních Přemyslovců vybudovat 
v Čechách arcibiskupství a univerzitu. Přeplněný společenský 
sál městské knihovny byl svědkem zajímavého exkurzu do 
dávné historie naší země. Ale je ta historie skutečně (až tak) 
dávná? Příspěvky, které přednesli:
- Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. – „Přemysl Otakar II.“
- Doc. Ivana Čornejová, CSc. – „Idea univerzity ve středo-

věké Evropě“
- Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. – „Pražská univerzita ve 

středověku – naplnění přemyslovského snu“
- PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. – „Zlatý a vždy vítězný, 

Přemysl Otakar II. v historické tradici“
dokázaly, že zdaleka nikoliv. Tehdy platilo a platí i dnes, že 
štěstěna je vrtkavá, že ne vše jde samo a že naše práce a úsilí 
nemusí být vždy oceněny (hned). Přemysl Otakar II., ale i jeho 
syn Václav II. a lidé, kteří s nimi tvořili historii své doby, 

Sympozium Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků
naplnili nejen sál městské knihovny, ale i naše srdce. Jsme rádi, 
že jsme si tímto způsobem mohli připomenout zakladatele 
našeho města a pátého českého krále Přemysla Otakara II., od 
jehož tragické smrti v bitvě na Moravském poli letos uplyne 
740 let.

V galerii Městské knihovny Klatovy bude do konce února 
k vidění putovní výstava Král, rytíř, zakladatel (připravil 
spolek Města Otakarova) a v chodbě jezuitské koleje 
mimořádná výstava Česká středověká státnost v díle grafika 
Františka Doubka (připravilo Studio JR, s.r.o.). Na obě 
výstavy bych Vás rád pozval. Věřím, že podnítíme zájem 
Klatovanů o osobnost krále-zakladatele, a že se Přemysl Otakar 
II. pomyslně vrátí do myslí a srdcí obyvatel svého města. 
Možná mu cosi dlužíme.

Rád bych poděkoval všem organizátorům víkendového 
sympozia, jmenovitě pak paní Aleně Kunešové a Zdeňce 
Buršíkové, stejně též Michaele Kostkové, která na housle 
přednesla dvě krásné skladby, jimiž bylo sympozium 
„rámováno“.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

4x foto: Karel Nováček
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