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ZDARMA

Vážení Klatované,

na sklonku loňského roku 
bylo ukončeno hlasování 
v anketě „Nejlepší provozov-
na roku 2017“. Svoje hlasy 
jste odevzdávali již posedmé 
a mne velmi těší, že Váš 
zájem o vyjádření podpory 
Vámi preferovaným pro-
vozovnám je trvale značný. 
I díky tomu, že jsme napo-
čítali přesně 1763 platných 
hlasovacích lístků, má anketa 

poměrně vysokou vypovídací 
hodnotu. V první řadě je však 
oceněním pro ty, kteří se Vám 
svoje služby snaží dlouho-
době poskytovat v co nejvyšší 
kvalitě. Osobně pak vidím 
přínos Vašeho hlasování 
i z pohledu dalšího rozvoje 
drobných firem. Jsem si jist, 
že ocenění nejen zahřeje, ale 
je především motivací pro 
majitele živností, aby Vám 
i nadále poskytovali služby na 
co nejlepší úrovni a stále 
rozšiřovali okruh svých 
spokojených zákazníků. 

A jak to vše dopadlo?
V kategorii „obchod“ 

obhájily svoje postavení na 
první a druhé příčce z roku 
minulého provozovny Second 
Help na nám. Míru a v Ná-
dražní ulici. Za ně se pak 
zařadilo květinářství PINK 
v Denisově ul. 

V kategorii „služby“ zví-
tězilo studio Jask design se 
sídlem ve Václavské ul. 
podnikající v kadeřnických 
a kosmetických službách, 
nehtové modeláži, pedikúře 

Úspěšné provozovnyÚspěšné provozovny
a masážích. Na druhém místě 
se umístila Oční optika 
z Vančurovy ul. 

V kategorii „restaurační 
zařízení“ zvítězilo Café Jed-
norožec na nám. Míru, jehož 
majitelům se tak dostalo 
potvrzení věrnosti a obliby ze 
strany návštěvníků. Podobně 
tomu je i v případě cukrárny 
a kavárny Mléčná na druhém 
místě. Pomyslný bronz získala 
jídelna Vitalka ve Vídeňské 
ul. zaměřená na zdravou 
výživu. 

Vážení Klatované,

přeji Vám, abyste v novém 
roce byli spokojeni se 
službami nejen ve vítězných 
provozovnách, ale rovněž 
všude tam, kam si přijdete 
ať už vyřídit své úřední 
záležitosti, nebo oddechnout 
či posedět s přáteli.

Věřím, že se Vám vždy 
dostane patřičné rady, péče 
i pomoci.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Úterý 30. 1. 2017 od 19.00 h
malý sál kulturního domu

Jednání rady města
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Sympozium Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Přestože nemáme k dispozici zakladatelskou listinu našeho 
města, je nesporným faktem, že město Klatovy založil král Přemysl 
Otakar II. Rádi bychom připomněli památku tohoto velkého 
českého krále, od jehož tragické smrti na bitevním poli uplyne 
v roce 2018 již 740 let, a to sympoziem a dvěma zajímavými výsta-
vami, které připravujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Klatovy, zapsaným spolkem Města Otakarova a Studiem JR s.r.o. 
Dovolte mi proto, abych Vás již nyní pozval na 2. a 3. února 2018 
do jezuitské koleje a společenského sálu knihovny, kde na 
sympozium pod názvem „Přemysl Otakar II., král na rozhraní 
věků“ vystoupí významní a skvělí (v pořadí, jak budou následovat 
jednotlivá vystoupení) čeští historici se svými příspěvky:
- Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.  – „Přemysl Otakar II.“
- Doc. Ivana Čornejová, Csc. – „Idea univerzity ve středověké 

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“

V galerii Městské knihovny bude od 2. 2. 2018 do konce února 
k vidění putovní výstava Král, rytíř, zakladatel (připravuje 
spolek Města Otakarova) a v chodbě jezuitské koleje pak v tomtéž 
termínu mimořádná výstava Česká středověká státnost v díle 
grafika Františka Doubka (připravuje Studio JR, s.r.o.). Věřím, 
že tímto podnítíme zájem Klatovanů o zakladatele jejich města a že 
se Přemysl Otakar II. pomyslně vrátí do myslí a srdcí obyvatel 
svého města. Možná mu i cosi dlužíme.

Dámy a pánové, 
milí Klatované,

prožili jsme, věřím, krásné Vá-
noce a ještě nyní v nás doznívají 
dojmy ze svátků, které jsou 
v naší kulturní tradici svátky ro-
dinnými, svátky, kdy se potká-
váme s těmi, kteří jsou nám 
drazí či dokonce nejdražší. 
Nicméně čas nečeká, o slovo se 
hlásí nový rok 2018 se všemi 
svými povinnostmi, starostmi, 
ale i radostmi. Ani město Kla-
tovy „neváhá“, dovolte mi proto 
připomenout dvě události, které 
nás čekají v nejbližší době:

Územní studie – sociálně antropologický průzkum

V červnu 2016 zastupitelstvo projednalo a schválilo nový 
územní plán. Ten řeší nejen území našeho města, ale 
i integrovaných obcí. Předpokládá, že některé části území města 
budou podrobněji pojednány v tzv. územních studiích. Proto jsme 
v minulém roce, se značným úsilím, získali dotace na zpracování 
pěti územních studií (výše dotace 95% z uznatelných výdajů), 
proto jsme uskutečnili výběrová řízení a „vysoutěžili“ jsme 
zpracovatele těchto územních studií. Mé poděkování patří všem, 
kteří se na tomto nelehkém procesu podíleli, a to jak pracovníkům 
města, tak i externím spolupracovníkům. 

Nyní jsme na počátku prací na územních studiích. Vzhledem 
k tomu, že bychom rádi, aby se v nich promítly i názory klatovské 
veřejnosti, požádali jsme o spolupráci Fakultu sociálních věd 
Univerzity Karlovy, tým pod vedením Mgr. Hany Janské, aby ve 
dnech 19. – 26. 1. 2018 uskutečnil v Klatovech sociálně-
antropologický výzkum. Cílem výzkumu je získat od obyvatel 
města informace o tom, jak se jim v daném místě žije, vyslechnout 
podněty, které budou sloužit architektům při tvorbě územních 
studií vybraných lokalit města. V daném termínu bude ve městě 
přítomen tým výzkumníků, kteří budou dělat rozhovory s občany. 
Budeme rádi, když se tohoto šetření zúčastníte. Výzkumníci 
některé z Vás slušně a zdvořile osloví, není Vaší povinností 
vyhovět, uvítáme však, pokud si na ně uděláte čas a své názory jim 
sdělíte. Máte-li o problematiku hlubší zájem, je možné oslovit tým 
i na e-mailové adrese . Nejen na 
základě tohoto výzkumu připraví architektonické týmy své 
základní představy o územních studiích, s nimiž nás seznámí na 
veřejném projednání dne 7. 3. 2018 – místo a čas budou ještě 
upřesněny, sledujte proto, prosím, webové stránky města, 
Zpravodaj i Facebook města.

jaksezijevklatovech@gmail.com

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJLEDEN 2018STRANA 2

Územní studie – sociálně antropologický průzkum

ÚS.1 Klatovy - Hradební okruh

ÚS.3 Klatovy - Plánické předměstí

ÚS.6 jih Klatovy - lokalita Domažlická, Dragounská/Za Kasárny, Za Tratí

ÚS.6 sever Klatovy - lokalita Nádražní, Domažlická, Čechova

ÚS.24 Klatovy - údolí Drnového potoka

Územní studie
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Novinkou pro turistickou 
sezónu v letošním roce je 
nový vycházkový okruh 
centrem Klatov. Jednotlivá 
zastavení byla vytvořena 
a instalována na podzim 
loňského roku na různých 
místech historického jádra. 
Okruh je určen individuál-
ním návštěvníkům Klatov, 
kteří mají zájem o krátké 
seznámení s historií města 
a jeho nejvýznamnějšími 
památkami. Myslím však, že 
jej využijí i občané třeba při 
svých víkendových pro-

cházkách městem. Okruh má 9 stanovišť, jež tvoří 5 grafic-
kých informačních tabulí a 4 zvukové panely. Poslech pane-
lů je možný po zatočení klikou. Po zvolení jazyka si můžete 
vybrat některý ze čtyř zvukových spotů. Texty připravil prů-
vodce Mgr. Pavel Koura ve spolupráci s dalšími odborníky. 
Na jednotlivých zastaveních nešlo obsáhnout celou historii 
města, pouze jsme se snažili zdůraznit pamětihodnosti, které 
se týkají daného místa. Například na zvukovém panelu 
v Hostašových sadech se dozvíte o středověkém městském 

opevnění a osobnosti někdejšího starosty a zakladatele 
klatovského muzea JUDr. Karla Hostaše, jehož jméno sady 
nesou. Na jiných místech se dozvíte o slavném klatovském 
rodákovi Václavu Matěji Krameriovi, o jezuitském 
komplexu či o významných studentech klatovského 
gymnázia. Zvukové zastavení ve Vrchlického sadech je 
v současné době zatím nepřístupné, protože se nachází 
v místě probíhající revitalizace sadů.

Kromě zvukových a textových informací najdete na 
panelech i historické fotografie a stará vyobrazení Klatov. 

Rozšiřující informace a další obrázky bude možné už brzy 
najít i na webových stránkách města a pomocí QR kódu 
i přímo na jednotlivých panelech. Tyto odkazy budou 
během jara postupně naplněny tak, aby byly před začátkem 
turistické sezóny funkční. Počátek okruhu najdete na 
náměstí poblíž jezuitského kostela. Jednotlivá stanoviště lze 
procházet v libovolném pořadí. Do budoucnosti uvažujeme 
o doplnění okruhu o značení na chodnících, případně o jeho 
rozšíření.

Mnozí turisté se do našeho města po čase vracejí 
a myslím, že je důležité hledat cesty, jak je zaujmout, aby 
tak činili i nadále. Město bude i letos tradičně ve spolupráci 
s Plzeňským krajem prezentovat své památky a nabídku 
aktivit v rámci turistického ruchu v lednu a únoru na 
veletrzích cestovního ruchu, konkrétně na Regiontouru 
v Brně, ITF Slovakiatouru v Bratislavě a veletrhu Holiday 
World v Praze. Je to jeden ze způsobů, jak dát o městě vědět 
a pozvat k nám potencionální návštěvníky. Věřím, že se jich 
podaří zaujmout co nejvíce.

Interiér Chaloupky se díky výtěžku bazaru změní

V listopadovém čísle našeho Zpravodaje jsem Vás 
informoval o tehdy připravovaném sedmém ročníku 
Klatovského klášterního bazaru, který se konal 9. prosince 
2017 na prostranství před bývalým dominikánským klášte-
rem v Plánické ulici. Dražbou zajímavých předmětů, pro-
dejem na místě a zaslanými dary se podařilo tentokrát získat 
částku ve výši 137 276 Kč. Částka bude použita na vybavení 
interiéru kaple Zjevení Panny Marie (Chaloupka) tak, aby 
zde vznikl nový oltář a místa k sezení a prázdné stěny 
oživila figurální keramická díla. Návrh vypracoval klatov-
ský keramik Gustav Fifka. Na záměru se tak nyní může 
začít pracovat. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří 
se na organizaci Klatovského klášterního bazaru nezištně 
podíleli a také všem dárcům. Jen pro zajímavost – za sedm 
ročníků Klatovského klášterního bazaru se už podařilo 
získat celkem 931 605 Kč. Tyto peníze posloužily k reali-
zaci několika zajímavých projektů, které by jinak nemohly 
vzniknout. Například v rámci 6. ročníku to bylo vybavení 
dílny pro klienty klatovského Stacionáře pro osoby 
s postižením Diakonie Českobratrské církve evangelické. 

Vážení občané,

přeji Vám do nového roku hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů. Ať se Vám vše daří.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Nový vycházkový okruh upozorňuje na zajímavosti
v historickém centru
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28. 1. ǀ 15.00 ǀ Klatovy KD ǀ 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – KARNEVAL ǀ 
Dětský pořad Míši Růžičkové plný písniček a tance.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2018:
I. KURZ:
  5. 1. ǀ pátek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ ZAHÁJENÍ KURZU
13. 1. ǀ sobota ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
19. 1. ǀ pátek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
26. 1. ǀpátekǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ I. PRODLOUŽENÁ LEKCE
II. KURZ:
  5. 1. ǀ pátek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ ZAHÁJENÍ KURZU
13. 1. ǀ sobota ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
19. 1. ǀ pátek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
Kurzy vede taneční mistr Evžen Krejčík – Taneční škola Krejčík.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
21. 1. ǀ Začátečníci: 17.00 – 19.00 / pokročilí: 19.00 – 21.00 ǀ 
28. 1. ǀ Začátečníci: 18.00 – 20.00 / pokročilí: 20.00 – 22.00 ǀ 
Jarní „Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka.
velký sál KD ǀ

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
20. 1. ǀ sobota ǀ 14.00 a 16.00 ǀ loutková scéna KD, 

vchod od OD Lidl ǀ 
ZVONEČEK ZLATOHLÁSEK
Repríza hry A. Pruchy. 
Hra je vhodná pro děti od 3 let.

VÝSTAVA:
8. 1. – 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, 

chodba KD ǀ 
FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.

PLESOVÁ SEZÓNA V KD:
12. 1. Drůbežářský ples
20. 1. Ples firmy Maso West  
  3. 2. Country bál
10. 2. Škoda team ples
13. 2. Masopust seniorů
17. 2. Klatovský městský bál
24. 2. Pekařský ples

PŘIPRAVUJEME: 

3. 2. ǀ 20.00 ǀ Klatovy KD ǀ COUNTRY BÁL 
Pořádá MKS Klatovy a country skupina 
Tennessee. 

13. 2. ǀ 13.30 ǀ Klatovy KD ǀ 
MASOPUST SENIORŮ 
Pořádá Klub seniorů Klatovy, MěÚSS a MKS 
Klatovy.

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. 
Vstupenky v předprodeji od 1. 11. 2017.   

10. 3. ǀ Klatovy KD ǀ 
SÁM SE SEBOU TOUR - MICHAL HRŮZA  

17. 3. ǀ 16.00 ǀ Klatovy KD ǀ 
FESTIVAL DECHOVEK  

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:
Irena Cinterhofová  Pletené doplňky, hračky
Galerie knihovny: 
Výstava dětí ze ZUŠ J. Kličky v Klatovech – PUTOVÁNÍ PRAOTCE 
ČECHA
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Výstava fotografií Pavla Molíka BAGR A PÁV. Mírně subjektivní 
fotografie objektů a všedních míst
Společenský sál:
Magda Radostová – „Vietnam“, prodejní výstava fotografií

Čtvrtek 11. ledna 2018 od 18 hodin, společenský sál knihovny
ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY, 2. část
Emil Kintzl představí některé epizody seriálu Zmizelá Šumava

Čtvrtek 18. ledna 2018 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Přednáška MUDr. Tomáše Lebenharta na téma: Zvláštní homeo-
patické konstituce, Pohled na homeopatii z hlediska protichůdných 
energií v jednom člověku, živé příklady. Vstupné 50 Kč.

Sobota 20. ledna 2018 od 17 hodin, společenský sál knihovny
Spolek Synagoga Klatovy, z.s. a Městská knihovna Klatovy vás zvou na 
pořad plný židovských anekdot a písní „Pan Roubíček vypravuje (2)“. 
Účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette. Vstupné 50 Kč.

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

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

 –

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy
– leden 2018

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

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
   
16. 1. úterý od 19.30, předplatné skupiny B
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Michael Parker 
Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne 
své ženě Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak 
Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie 
odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného 
domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou 
sousedkou Marianne.
Režie: Roman Štolpa                           Divadelní společnost HÁTA
Hrají: L.Vaculík, V. Limr/P. Nečas, F. Tomsa, Z. Pantůček/M. Zounar, 
K. Kociánová/H. Kusnjerová/R. Pavlovčinová, M. Bočanová/A. Gondí-
ková/A. Stanková, V. Jeníková/O. Želenská, I. Andrlová/P. Vojáčková 

21. 1. neděle od 15.00, předplatné skupiny D
ZLATOVLÁSKA
K. J. Erben, J. Kainar
Pohádka pro děti
Scénické zpracování je postaveno na výpravné scéně doplněné 
světelnou divadelní atmosférou a luminiscenčním prostředím s prvky 
černého divadla. Celé představení je pak orámováno hudbou Jana V. 
Kováříka, zkušeného autora i interpreta mnoha hudebních žánrů, včetně 
písniček pro dětského diváka. 
Scénář, výprava a režie: Tomáš Kraucher         Divadlo POHÁDKA
Hrají členové zájezdové divadelní scény Divadlo POHÁDKA Praha

24. 1. středa od 19.30, předplatné skupiny C
...A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR
Jaroslav Gillar a Vladimír Škutina
Režie: Jaroslav Gillar                                         Produkce: GP-Art
Hra o konfrontaci světů, myšlenek a názorů. Nic není jak bylo, nic 
nebude ani v kritickém havlovském „budou-li“, které zmizelo 
v kremelském orloji. Každá konfrontace se vždy týká všech. Jedinec 
nezmůže tolik jako když jsou všichni „proti větru“ (V+W). Týká se to 
především tolerance a lidského porozumění. V neznámé zemi, na 
neznámém místě se ocitá unesený diktátor. Terorista zjišťuje, že plán 
únosu selhal. Co teď s diktátorem? Avšak každé neřešitelné, jak už 
pravili staří Řekové, může být i zábavné. Protože smích boří i tvoří.
Hrají: Miroslav Táborský a Jitka Ježková 

25. 1. čtvrtek v 19.00, divadlo - jeviště (postranní vchod z náměstí)
SOUZNĚNÍ
ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci s SDS Klatovy uvádějí koncert 
"Souznění" z cyklu Klatovské čtvrtky. Jedinečný souzvuk varhan 

– leden 2018

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude 
postoupena k prověření České poště.

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.
2. – 7. 1. Silvestrovské otázky 2017
9. 1. – 14. 1.  Záskok 1/2 - Divadelní spolek Vřeskovice
16. 1. – 21. 1. Záskok 2/2 - Divadelní spolek Vřeskovice
23. 1. – 28. 1. Svatováclavské oslavy v Klatovech 2017
30. 1. – 4. 2. Ve víru tance 1/2

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 přešla na HD vysílání. V případě, že Vám vysílání pře-
stalo fungovat, prosím, přelaďte si televizi, nebo volejte tel.: 603 900 989. 

www.filmpro.cz

–

a pozounu představí Jana Marcinková Smolová a Jan Kaňka ve 
skladbách novodobých autorů. Zazní i sólová varhanní hudba 
J. S. Bacha a francouzských skladatelů 19. století.

Připravujeme na únor:

2.  2. pátek od 19.30, předplatné skupiny D, divadelní klub
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
Improvizovaný a inteligentní humor v jedinečném večerním 
představení.

4. 2. neděle od 15.00
HURVÍNKOVA CETA DO TRAMTÁRIE
Divadlo Spejbla a Hurvínka

8. 2. čtvrtek od 19.30
TEĎ NE ANEB NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Filip Čapka, Kristýna Frejová, 
Beata Kaňoková

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 každoročně realizuje opravu 
a údržbu pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných 
obcích města. Jednotlivé akce jsou nejprve schvalovány Radou 
města Klatov a v průběhu celého roku jsou postupně 
uskutečněny.

Pro rok 2017 byly na údržbu komunikací vyčleněny 
finanční prostředky v celkové výši 27 mil. Kč. Další finance 
poskytli na opravu správci inženýrských sítí.

Za tyto prostředky bylo celoplošně opraveno velké 
množství vozovek a chodníků. 

V Klatovech byly z prostředků města v roce 2017 opraveny: 
- část Lipové ulice v úseku Studentská – „propojovací 

komunikace“ k Jabloňové,
- část Studentské ulice v úseku Suvorovova–Akátová,  
- Jabloňová ulice včetně dvou prostranství mezi garážemi 

a stání pro vozidla u mateřské školy,
- „propojovací komunikace“ mezi Lipovou a Jabloňovou ulicí,
- dva chodníky vedoucí podél mateřské školy „Studentská“,
- Lidická ulice,
- Školní ulice a komunikace v jejím blízkém okolí (souběžná 

a kolmá na Školní),
- Kounicova ulice,
- část Tolstého ulice v úseku Čechova–Macharova.

Všechny výše uvedené komunikace byly celoplošně 
opraveny následně po provedení celkových rekonstrukcí 
vodovodních, plynovodních a kanalizačních řadů včetně jejich 
přípojek do přilehlých nemovitostí. V některých z nich byla 
provedena i výměna veřejného osvětlení. Výměna veřejného 
osvětlení spolu s celkovou opravou povrchu chodníku byla 
realizována též v Kvapilově ulici.

V sídlišti Rozvoj byla opravena příjezdová komunikace 
a bylo zřízeno parkoviště  před čp. 91, 92, ve vnitrobloku 
nábřeží Kpt. Nálepky byla vybudována odstavná plocha pro 
parkování vozidel, byla opravena komunikace mezi garážemi 
v sídlišti Za Retexem, menší plochy pro stání vozidel byly 
vybudovány též ve vnitrobloku Tyršovy ulice před čp. 332, 333 

Realizované akce v rámci oprav a údržby 

pozemních komunikací v roce 2017
a na Rybníčkách. Celoplošně byl opraven povrch komunikace 
vedoucí od silnice II. třídy k lomečku „Němčák“, dále ve městě 
komunikace podél železniční trati na Domažlickém předměstí, 
části ulic Podhůrecká, Družstevní, Nerudova a Nádražní. Byl 
celoplošně přeložen povrch ze žulových kostek vedoucí 
k rampě Stálé divadelní scény v Divadelní ulici. Na centrálním 
městském hřbitově byl proveden nový povrch části chodníčků 
ze zámkové dlažby. V Domažlické ulici byl opraven povrch 
chodníku před čp. 828.

V integrovaných obcích města Klatov byly opraveny tyto 
komunikace:

- Luby – chodník za mateřskou školou, přidány lampy 
veřejného osvětlení na komunikaci k historickému mostu 
a za trafostanicí vpravo na konci obce ve směru na Železnou 
Rudu, historický most byl opraven a opatřen novým nátěrem, 
odstraněn nános z krajnice komunikace podél Drnového 
potoka za vlakovým nádražím, 

- Štěpánovice – odvedení dešťových vod z vozovky nad 
požární zbrojnicí, upraveno veřejné osvětlení na komunikaci 
směr Sekrýt,

- Kydliny – celoplošně opravena komunikace vedoucí podél 
rybníka v obci,

- Otín – odvedení dešťových vod z vozovky před čp. 20,
- Střeziměř + Křištín – zaasfaltovány plochy před požárními 

zbrojnicemi,
- Čínov – část komunikace vedoucí před čp. 79 a 101 včetně 

odvodnění, tamtéž doplněna lampa ,
- Dehtín – vyměněno veřejné osvětlení na návsi,
- Točník – doplněny lampy  za čp. 1 a na 

pp.č. 139/8, opraven povrch komunikace na pp.č. 756,
- Drslavice opraven propustek na komunikaci směr Řakom, 
- Věckovice opraven povrch polní cesty vedoucí k čp. 17,
- Kvaslice – opraven povrch polní cesty vedoucí na Vracov,
- Pihovice – opraven povrch komunikace na pp.č. 6596. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

veřejného osvětlení

veřejného osvětlení

 – 
 – 

Školní ulice.Školní ulice. Studentská ulice.Studentská ulice.
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Dvakrát na jaře a dvakrát na podzim se posluchači, 
včetně neodborné veřejnosti, mohou inspirovat současnými 
podařenými realizacemi – výběrem toho nejkvalitnějšího 
z české architektonické produkce a zeptat se samotných autorů 
na to, co je zajímá. 

Během minulých čtyř let tak Galerie U Bílého jednorožce 
v Klatovech hostila jedny z nejvýznamnějších archi-
tektonických studií a osobností současné architektonické scény, 
které za svou práci získaly různá ocenění anebo byly oceněny 
nedlouho po tom, co přijaly pozvání přednášet pro Dialogy 
s historií. Po každé přednášce bývá živá diskuze a ta se stává 
jedinečnou příležitostí získat povědomí např. o tom, co je práce 
architekta.

Možná vzniká dojem, že není třeba se inspirovat pro 
člověka, který není architektem a je prostým občanem 
a obyvatelem města (či obce), který ho užívá. Práce architekta 
je služba. A je dobré vědět, co chtít. Například se nabízí otázka: 
nachází se ve městě, v jeho ulicích, křižovatkách, náměstích, 
dvorech, zákoutích, ale i v plochách zeleně taková místa, aby 
lákala člověka tudy procházet nebo se tam dokonce zdržet 
a vyhledávat je jako cíl, nebo jako místo setkání? Anebo jsou to 
spíš nemísta, která je dobré prostě rychle minout autem? 

Dialogy s historií – cyklus přednášek o architektuře 

již pátým rokem v Galerii U Bílého jednorožce
Můžeme si opravdu město užívat?  Anebo je lepší pro příjemné 
chvíle z města vyjet ven a pro ty běžné, jako je cesta do práce, 
není o čem rozhodovat?

Zvykli jsme si nestarat se o to, co není naše. Ve městě jsou 
ale plochy, které jsou veřejné, patří tedy všem. Komu na nich 
pak má záležet, kdo se o ně má zajímat, když ne my všichni?

Projekt Dialogy s historií byl v roce 2017 podruhé 
nominován na Výjimečný počin při České ceně za architekturu, 
kterou pořádá ČKA (Česká komora architektů). 

Nejbližší termíny přednášek: 
9. 2. 2018 – Dialogy s historií s architektem Martinem 

Kožnarem (mj. spoluautor revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích) 

2. 3. 2018 – Dialogy s historií s krajinářskou architektkou 
Radmilou Fingerovou (autorka rekonstrukce několika 
pražských parků i soukromých zahrad).

Ing. Hana Kristová
ředitelka Galerie Klatovy / Klenová



Poděkování všem účastníkům předvánoční 
akce „Krabice od bot“

Levnější jízdné ve veřejné dopravě díky Plzeňské kartě
Informační centrum Klatovy se od 1. 1. 2018 stalo distribučním 
místem pro vydávání Plzeňské karty. Tato karta poskytuje jejím 
držitelům vyšší slevy ve veřejné dopravě, než nařizuje Cenový 
výměr ministerstva financí a je určena pro cestující, kteří často 
využívají dopravu v Plzeňském kraji a chtějí platit elektro-
nickou peněženkou jízdenky ve vozech.

Žáci do 15 let budou cestovat za 25 % jízdného, studenti do 
26 let pak za 50 % jízdného, po celý kalendářní rok na všech 
cestách (nejen mezi bydlištěm a školou). Důchodci, kteří 
získají výměr o starobním důchodu, či ti, kteří dosáhnou 65 let 
věku, budou moci cestovat za 50 % jízdného, a nově také 
váleční veteráni, držitelé zlaté Jánského plakety a rodiče na 
rodičovské/mateřské dovolené budou cestovat za 50 % 
jízdného.

Co je nutné k získání Plzeňské karty?
vyplněná Žádost o vydání Plzeňské karty (k dispozici na 
www.plzenskakarta.cz)
podepsané Podmínky pro vydávání a používání Plzeňské 
karty
občanský průkaz (za nezletilé děti musí žádost podat a kartu 
vyzvednout rodič nebo jiný zákonný zástupce)
průkazová fotografie 35x45 mm

doklad o nároku na slevu
zaplacení poplatku dle aktuálního ceníku (170 Kč za 
vystavení karty, pro seniory od 60 let 80 Kč) 

Nově platí slevy na všech spojích v závazku veřejné služby 
Plzeňského kraje - ve všech osobních a spěšných vlacích ČD 
(a v rychlících ČD, ve kterých je způsob odbavení jako ve 
spěšných vlacích), v rychlících GW Train Regio a v autobusové 
dopravě v závazku veřejné služby Plzeňského kraje. 

Naopak slevy nebudou platit v rychlících Českých drah, 
expresech a vlacích InterCity, dále nebudou platit na vybraných 
dálkových linkách, všech linkách MHD, cyklobusech, nočních 
linkách či v Zelených autobusech. Slevy platí pouze na území 
Plzeňského kraje.

Bližší informace jsou k dispozici na .

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

www.plzenskakarta.cz
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„Krabice od bot“ je předvánoční akce, při které děti s pomocí 
rodičů připraví a zabalí dárek, který by mohl udělat radost 
jinému dítěti. Dárek označí věkem dítěte a pohlavím, kterému 
je určen, a předají jej. Akce probíhá pod záštitou Diakonie ČCE 
a její uskutečnění zajišťují dobrovolníci. Odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví byl v prosinci 2017 osloven ke spolupráci paní 
Ing. Pavlou Skalickou, která jako dobrovolnice organizovala 
tuto akci také v našem městě. Byli jsme požádáni o vytipování 
dětí, které by dárek potěšil a také o následné předání dárků. 
Pečlivě jsme vybrali téměř 40 dětí z rodin, se kterými 

dlouhodobě pracují sociální 
pracovnice oddělení sociálně 
právní ochrany dětí. Rodinám 
byly dárky předány a věříme, že 
dětem udělaly pod stromečkem 
radost. 

Tímto bych ráda poděkovala 
všem dárcům – dětem i jejich 
rodičům za to, že si udělali čas a 
připravili dárek pro úplně 
neznámého kamaráda. Velký dík 
také patří paní Ing. Skalické za 
obětavost při zajištění celé akce. 

Bc. Michaela Kanická
vedoucí OSVZ

mjarosik
Zvýraznění
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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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Příští jednání zastupitelstva

Úterý 27. 3. 2017 od 19.00 h
malý sál kulturního domu

Jednání rady města

Úterý  20. 2. 2018

Úterý    6. 3. 2018



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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ZDARMA

Vážení Klatované,

první březnovou středu 
zaplnili obřadní síň klatovské 
radnice mladí sportovci 
z místních klubů. Nepřišli 
sami. Doprovázeli je trenéři, 
kteří se na jejich sportovním 
růstu nejvíce podílejí. 

Nepořádáme žádnou anke-
tu, ani soutěž, z níž by vzešel 
celkový vítěz. Takových 
hodnocení probíhá na nejrůz-
nějších úrovních více než 
dost. Dlouhodobě nám jde 

především o to, aby se svými 
oddíly vybraní sportovci 
mohli představit ostatním 
a trochu se též „pochlubit“ 
úspěchy, jichž za uplynulý rok 
dosáhli. Výsledky to nebyly 
ledajaké. Nejlepším důkazem 
jsou řady medailí, jež získali 
nejen na soutěžích krajských, 
ale především na republikové 
úrovni. Výjimkou pak nebylo 
ani vysoké umístění na evrop-
ských či světových šampio-
nátech. Napsat o všech a neza-
pomenout na nikoho je téměř 
nemožné. Chtěl bych však 
zmínit alespoň úspěchy, které 
se podařilo vybojovat zástup-
cům tzv. „malých“ sportů. 
Činím tak záměrně, protože 
často stojí na okraji zájmu 
sponzorů, a to i v kategoriích 
dospělých. Jejich provozování 
je tudíž výhradně závislé na 
nadšení rodičů a podpoře ze 
strany různých úrovní samo-
správ. Především díky tomu 
v loňském roce dokázal Vítek 
Pohanka jako člen posádky 
reprezentační deblkanoe vy-
lovit světové zlato z divoké 
vody ve slovenském Čunovu. 

Vzory táhnou...Vzory táhnou...
Evropského šampionátu v ša-
chu se pak po zisku stříbrné 
republikové medaile zúčastnil 
šestnáctiletý Tomáš Hurdzan. 

Během slavnostního odpo-
ledne došlo také na vzájemné 
popovídání si mezi sportovci, 
kteří by se díky rozdílným 
sportovním odvětvím na spor-
tovištích spolu nikdy neset-
kali. Někteří do té chvíle snad 
ani netušili, jak široká a pestrá 
paleta vyžití je v klatovských 
klubech nabízena. Zásluhu na 
tom mají desítky nadšenců 
neváhajících věnovat se ve 
všední i sváteční dny „cizím“ 
dětem. A přestože se jim jako 
dobrovolným trenérům vět-
šinou jiného uznání než 
poděkování nedostane, jsou 
ochotni se i o něj podělit. 
Podělit s rodiči, kterým není 
lhostejné, jak jejich potomci 
tráví svůj volný čas a dokážou 
je zvednout ze židlí. Dobře 
totiž ví, že sport není jen o ne-
opakovatelných zážitcích, jež 
prohry i vítězství přinášejí, ale 
je pro každého zejména vý-
bornou průpravou do dalšího 
života. 

Vážení rodiče, 
věřím, že vám za podporu 

jednou poděkují i vaše děti 
samotné, byť se s největší 
pravděpodobností nikdy ne-
stanou hvězdami světových 
kolbišť a reklamními ikonami. 
Určitě ale budou mít dobrý 
základ pro to, aby byli úspěšní 
a prospěšní v mnoha jiných 
oborech.  

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Finanční zdraví města 
Klatovy pohledem 
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Příští jednání zastupitelstva

Úterý 27. 3. 2017 od 19.00 h
malý sál kulturního domu

Jednání rady města

Úterý  20. 3. 2018

Úterý    3. 4. 2018



města. Na hodnotící škále 1-9 (1 = nejlepší výsledek, 
9 = nejhorší výsledek) bylo finanční hospodaření města 
„oznámkováno“:

parametr „hrubý provozní výsledek k provozním 
příjmům“ známkou 1,
parametr „úrokové platby k provozním příjmům“ 
známkou 3,
parametr „čistý přímý a nepřímý dluh k provozním 
příjmům“ známkou 1,
parametr „krátkodobý přímý dluh k přímému dluhu“ 
známkou 3.

Výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,53,
d) správa a řízení města: tento faktor je opět plně v kompe-

tenci města, jednotlivé parametry byly hodnoceny:
parametr „správa rizik a finanční řízení“ známkou 1,
parametr „řízení investic a dluhu“ známkou 1,
parametr „transparentnost a úroveň výkaznictví“ 
známkou 1.

Výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,30.

Sečteme-li bodové hodnocení faktorů (1,04 + 0,60 + 0,53 + 
0,30) získáme celkové hodnocení 2,47 na škále 1-9. To sice 
není „jednička s hvězdičkou“, ale je to velmi příznivé 
hodnocení finanční situace města. Pokud bychom si toto číslo 
chtěli (trochu zjednodušeně) přirovnat ke školní známce (kde 
používáme systém 1-5), pak na pomyslném vysvědčení města 
by měla být „školní známka“ (2,47 x 5/9 = 1,37), tj. 1-. Záleží 
pak na učiteli, zda z „průměru 1,37 udělá na vysvědčení 
jedničku nebo dvojku“. 

Ale o „známkování“ samozřejmě nejde. Důležité je, že 
město Klatovy je v dobré finanční kondici, že díky uvážlivosti 
zastupitelstva vstupuje do posledního roku tohoto volebního 
období připraveno. Bude-li i nadále postupovat takto, má 
dostatečné zdroje ke svému rozvoji. A to je dobrá zpráva.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

V úterý 27. 3. 2018 se usku-
teční jednání zastupitelstva 
města, které projedná závěreč-
ný účet a rozbory hospodaření 
města Klatov za rok 2017. 
Bude to pomyslná tečka za 
finančním rokem, který nebyl 
nevýznamným. Dovolte mi 
při této příležitosti stručně 
zmínit dva dokumenty (máte 
je k dispozici na webových 
stránkách města v části 
věnované rozpočtu), které se 
též problematice financí města 
a jeho rozpočtu věnují. Tím 
prvním je aktualizace ratin-

gové zprávy Moody´s. Tato uznávaná mezinárodní agentura 
hodnotí (nutno zdůraznit nezávisle) hospodaření města a jeho 
finanční situaci již více než deset let. Ve své poslední zprávě, 
publikované před koncem roku 2017, Moody´s potvrdila 
našemu městu mezinárodní rating A2 a národní rating Aa2.cz, 
tedy příznivé hodnocení, přičemž v odůvodnění agentura říká: 
„Rating města zohledňuje uvážlivé řízení rozpočtu, díky 
kterému město dosahuje výrazných provozních přebytků. Tyto 
prostředky doplněné evropskými dotacemi umožňují městu 
udržet vysokou kapacitu samofinancování a dosahovat celkově 
přebytkového hospodaření … Zadluženost města je 
v současnosti podprůměrná a bude dále klesat. Rating rovněž 
bere v úvahu velmi dobrou likviditu města a rostoucí hotovostní 
rezervy, jejichž výše přesahuje úvěrové závazky města a které 
mohou sloužit jako zdroj budoucích kapitálových výdajů. 
Omezujícím faktorem je mírně nepříznivý demografický vývoj.“ 

Druhý dokument, který si všímá financí města, je 
„Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy 2018 – 2022“, 
který zpracovala firma AQE Advisors z Brna. I ona, opět 
nutno zdůraznit nezávisle a dle své metodiky, hodnotí město 
Klatovy a jeho, řekněme, finanční zdraví. To, dle své stupnice, 
hodnotí ratingem A2+ a slovy (mimo jiné): „Hodnota 
ukazatele dluhové služby v střednědobém výhledu rozpočtu, 
vypočítaná dle metodiky ministerstva financí, je velmi příznivá 
a dosahuje max. 4,25 % z povolené 25procentní předepsané 
hranice a do budoucna se snižuje … Výsledek krátkodobého 
ekonomického hodnocení dokládá, že město při uvážlivé 
hospodářské politice má dostatečné finanční zdroje ke svému 
rozvoji.“ 

Oba dokumenty jsou plny argumentů a čísel. Máte-li zájem 
o finance města, doporučuji je k přečtení. Velmi zajímavé je 
zejména základní úvěrové hodnocení našeho města 
prezentované ve zprávě Moody´s. Zjednodušeně řečeno, 
pracuje se čtyřmi faktory, jimiž jsou: 

a) ekonomická základna, daná regionálním HDP a volati-
litou ekonomiky: toto město samo ovlivnit nemůže, 
výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 1,04,

b) institucionální rámec, daný legislativou a fiskální 
flexibilitou: ani ty město víceméně nemůže ovlivnit, 
výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,60,

c) finanční výkonnost a profil zadluženosti: tento faktor 
město ovlivnit může, de facto je to hodnocení činnosti 
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• Program „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže 
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“
Všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo 
na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 
18 let, mohou do 31. března 2018 žádat o dotaci z výše 
uvedeného programu.
Podrobné zásady a podmínky pro poskytování finančních 
dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti 
naleznete na internetových stránkách Městského úřadu 
Klatovy. Osobně si jej můžete vyzvednout v sekretariátu 
místostarosty Ing. Kříže a na odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Dotace poskytované městem Klatovy  

Informace odboru školství, kultury a cestovního ruchu
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Vážení občané,

lidem, kteří se chtějí ve 
volných chvílích protáhnout 
a trochu si zasportovat 
v přírodě, bude sloužit nový 
systém 14 stanovišť 
v lesoparku Hůrka. Možná si 
ještě vzpomenete na různé 
cvičící prvky, které zde kdysi 
stávaly u cest, postupem času 
však sešly a byly odstraněny. 
Nyní jsme se k této myšlence 
vrátili a rozhodli se prvky pro 
různé cviky nově instalovat. 
Město Klatovy připravilo 
projekt s názvem „Zvýšení 

atraktivnosti lesoparku Hůrka“, na který dostalo dotaci 
z Programu rozvoje venkova v rámci první výzvy, jež vyhlásila 
MAS Pošumaví, z.s.  Město nedávno vybralo dodavatelskou 
firmu, která cvičící prvky instaluje v dubnu. 

Stanoviště budou rozmístěna prakticky po celé Hůrce – při 
cestě ke kostelu sv. Martina z Máchovy ulice, na prostranství 
s výhledem za tímto kostelem, na cestách, které vedou ze všech 
směrů k vrcholu, i u upravené zříceniny kostela sv. Anny. 
Cvičící zařízení budou koncipována pro celou rodinu – některá 

si více užijí děti, jiná dospělí. Pokud však všechna stanoviště 
obejdete, procvičíte si zcela jistě postupně celé tělo. Jednotlivá 
zařízení budou vytvořena převážně ze dřeva tak, aby zapadla 
svým vzhledem do lesa. Půjde například o dvojitou lavici pro 
posilování břišních svalů, jakési schody pro posilování nohou 
a koordinaci držení celého těla, chybět nebude ani sestava 
bradel, žebříku a hrazdy, trojkladina, trojhrazda, šplhací 
sestava, kolotoč, houpací lávka či fitness židle pro posilování 
svalů horní poloviny těla a strečinková cvičení celého těla. Na 
vrcholu pak bude pro děti sestava pro šplh a lezení a dřevěný 
stojan na kola. Věřím, že tato novinka zpestří nabídku 
volnočasových aktivit ve městě a bude hojně využita. 

Přeji Vám prosluněné jaro a hodně pozitivní energie.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Připravujeme novou aktivitu pro volný čas na Hůrce

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude 
postoupena k prověření České poště.

VÝDEJ zbylých KOMPOSTÉRŮ 
pro zájemce, kteří nestihli podzimní termín 

ZDARMA pro občany Klatov a integrovaných obcí

KDY: 19. – 22. 3. 2018 od 14 do 16 hodin
KDE: opět v budově bývalého nábytku Moser v parčíku 

pod Černou věží

Zájemci, kteří ještě nejsou zaregistrováni v pořadníku, tak 
mohou učinit denně od 8 do 15 hodin na tel. 376 347 365 
u Ing. Stratilové.

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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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. 

19. 3. ǀ pondělí ǀ 17.00 ǀ Klatovy KD ǀ 
JARNÍ ARANŽOVÁNÍ S FLORISTKOU 
HANOU KINDELMANNOVOU ŠEBESTOVOU 
Jarní inspirace pro nadcházející Velikonoce. 
Vstupenky v předprodeji.

24. 3. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ NA STOJÁKA  
Účinkují: Dominik H. Lev, Petr Cerha, Adéla Elbel. Vstupné 
250 Kč v předprodeji MKS Klatovy a Tabák-copy centrum na 
náměstí Míru. Zvýhodněné vstupné na www.lenoxos.cz.

26. 3. ǀ pondělí ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod 
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka. Další termíny: 23. 4., 7. 5. 
Vstupenky v předprodeji.

28. – 29. 3. ǀ středa – čtvrtek ǀ 9.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ 
VELIKONOČNÍ TRHY
28. 3. ǀ 9.00 – 16.00 ǀ DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY klatovských 
MŠ a ZŠ
29. 3. ǀ 13.30 – 15.00 ǀ VESELÉ VELIKONOCE FEŠÁKA 
PÍNA – Rodinnou show plnou smíchu, vtipu, písniček, originál-
ních soutěží, krásných dárků přiváží kamarád bez hranic Fešák 
Píno a jeho nerozlučná kamarádka, hvězda mezi bonbóny Bóňa 
BON Bóňa.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
24. 3. 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 
ELIŠKA TESAŘOVÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2018:
I. KURZ:
  2. 3. ǀpátekǀ19.00ǀ velký sál KD ǀ II. PRODLOUŽENÁ LEKCE
23. 3. ǀ pátek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ KARNEVAL
29. 3. ǀ čtvrtek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
II. KURZ:
  9. 3. ǀpátekǀ19.00ǀ velký sál KD ǀ II. PRODLOUŽENÁ LEKCE
23. 3. ǀ pátek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ KARNEVAL
29. 3. ǀ čtvrtek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
Kurzy vede taneční mistr Evžen Krejčík – Taneční škola Krejčík.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
4. 3.; 11. 3.; 18. 3.; 25. 3. ǀ velký sál KD ǀ
Začátečníci: 17.00 – 19.00 / pokročilí: 19.00 – 21.00 ǀ 
Jarní „Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka.

PŘIPRAVUJEME: 
Duben – červen | středa | 12 lekcí, malý sál KD | 
SEBEOBRANA (NE)JEN PRO ŽENY
  I. kurz: pokročilí 17.30 – 18.30 | 700 Kč/osoba
II. kurz: začátečníci 18.30 – 20.00 | 900 Kč/osoba
Přihlášky již ONLINE na www.mksklatovy.cz

4. – 20. 4. ǀ 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium 
KD, vernisáž 3. 4. od 16.00 ǀ LIDÉ – 
VÝSTAVA PRACÍ DDM KLATOVY

7. 4. ǀ sobota ǀ 20.00 ǀ Klatovy KD ǀ MIG 21 
– SVOBODA NENÍ LEVNÁ VĚC 
Vstupenky v předprodeji.

14. – 15. 4. ǀ sobota – neděle ǀ KD Klatovy ǀ 
ŠAMPIONÁT MAŽORETEK – Zemské finále 
– sóla a dua – Čechy

21. 4. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ OBRfest 2018

27. 4. ǀ pátek ǀ 8.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výpěstků a potravin. 
V roce 2018 prodloužena doba trhu do 16.00 hodin!

28. 4. ǀ sobota ǀ 8.00 – 11.00 ǀ malý sál KD ǀ 
JARNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA

  

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

Společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. 
se přestěhovala do nového
Kanceláře provozovny Klatovy se od 26. 2. 2018 nově nacházejí na 
adrese sídla společnosti - Dr. Sedláka 782, Klatovy - Sběrný dvůr

Došlo také k rozšíření stávajících telefonních kontaktů:
376 555 200 - Renata Adamová a Monika Šmídová
376 555 201 - Jiří Vítovec
376 555 203 - Ing. Věra Rozsypalová a Zdeňka Huttová
376 555 204 - Radek Kudláček
376 555 205 - Ing. Michael Skrbek



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2018 STRANA 5

VÝSTAVY:

Čítárna:
Sieberová, Haviarová, Heřmanová – Velikonoční dekorace
Galerie knihovny: 
od 1. do 21. 3. Malující nemalíři, kteří tvořili pod vedením plzeňské 
malířky Zdeňky Zemanové
od 22. 3. Staré stromy na židovských hřbitovech ve fotografiích
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Výstava fotografií Pavla Molíka BAGR A PÁV. Mírně subjektivní 
fotografie objektů a všedních míst
od 8. 3. Jan Jirák – Měnová reforma 1953

Čtvrtek 15. března 2018 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Libor Drahoňovský – cestopisná beseda s promítáním fotografií – 
Krásy východní Makedonie .

Čtvrtek 22. března 2018 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Spolek Synagoga Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy
PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal – přednáška na téma Synagogy 
a život židovských obcí.
Vernisáž výstavy Staré stromy na židovských hřbitovech.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 29. března 2018 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Křest knihy Pohádkové příběhy ze šumavských hvozdů pro děti 
i dospělé. Beseda s autory Aloisem Anderlem a Vladimírem 
Štindlem, autorské čtení, hudební vystoupení skupiny RELUTOOL.

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

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy
– březen 2018

www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.czStálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
   
16. pátek od 19.30, předplatné skupiny B
PERFECT DAYS – Liz Lochbeadová
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy. Pro ženy, které 
chtějí být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí.
Režie: Petr Kracík  –  Pantheon production
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová, 
Petra Jungmanová,  Vilém Udatný.

22. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub
PRO ARTE TRIO
Smyčcové trio (housle, viola a violoncello). Jejich projev je oceňován 
pro dokonalou souhru, zvukovou homogenitu a výraznou muzikálnost. 
Pro Arte Trio: Marie Fuxová – housle, Zbyněk Paďourek – viola, Jitka 
Vlašánková – violoncello.

23. pátek od 19.00, prodej vstupenek od 5. 3. 2018, vstupné 300 
JARO 2018: Jaroslav Uhlíř & ZUŠ 
Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou 
divadelní scénou Klatovy uvádí koncert v rámci druhého ročníku 
festivalu sborového zpěvu JARO 2018. Hlavním hostem koncertu bude 
Jaroslav Uhlíř se svou doprovodnou kapelou, autor mnoha 
nezapomenutelných melodií pro děti i dospělé. Spolu s Jaroslavem 
Uhlířem vystoupí i orchestr základní umělecké školy Orchestrion 
a dětské pěvecké sbory ZUŠ.

23. – 25. 3. pátek – neděle
POEZIE NA RYNKU
14. ročník regionálního festivalu Poezie na rynku v klatovském divadle. 
Postupový festival uměleckého přednesu a divadla poezie pro kraje 
Plzeňský a Karlovarský s výběrem na národní festival Wolkerův 
Prostějov. Pořádá centrum Johan (z. ú.) ve spolupráci se Stálou 
divadelní scénou Klatovy a s finanční podporou MKČR, Plzeňského 

Kč 

– březen 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.

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

–

27. 2. – 4. 3. Pozor! Zlej pas Baskervillskej 2/2 Divadlo Buřina Příchovice
6. – 11. 3. Setkání na Bartoloměji u Běšin 2017
13. – 18. 3. Tanči dál svůj sen - vystoupení CIK-CAK Dance Bezděkov 1/2
20. – 25. 3. Tanči dál svůj sen - vystoupení CIK-CAK Dance Bezděkov 2/2
27. 3. – 1. 4. Soumarské rašeliniště - Toulky po Šumavě

kraje, města Klatovy, města Plzně a NIPOS-ARTAMA.

25. neděle od 15.00, předplatné skupiny D
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Napínavý a poutavý muzikálový příběh je provázen kouzly na 
profesionální úrovni, světelnými efekty a samozřejmě pro děti 
zpěvnými texty písní.
Režie a dramaturgie: Dana Bartůňková – IVA Production Agency
Hrají: B. Erichlebová, M. Soukupová, P. Stehlík, D. Koťan, 
V. Vošmíková, L. Kofroň, N. Ďuricová, O. Brejcha, D. Bartůňková.

27. úterý od 13.30
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
Přehlídka se koná ve spolupráci SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy 
a SDS Klatovy. Akci podporuje NIPOS ARTAMA Praha a město 
Klatovy.

Připravujeme na duben:

4. středa od 19.30, předplatné skupiny C
FRANKIE & JOHNY – Terrence McNally
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky ...
Režie: Petr Kracík, Divadlo v Rytířské
Hrají. Tereza Kostková, Aleš Háma.

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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Rekonstrukce povrchu chodníků na náměstí Míru 
v Klatovech

Pravidelně každý rok dochází v zimním období vlivem 
mrazu ke zvedání a následnému popraskání žulových desek 
chodníků na náměstí Míru v Klatovech. Technické služby 
jako správce komunikací desky několikrát do roka tyto desky 
opravují a vyměňují. Příčinu zvedání desek prokázal v lednu 
provedený geotechnický průzkum, kdy byly na sedmi místech 
vykopány sondy v hloubce 90 cm. Ve všech sondách byla 
zjištěna přítomnost nevhodných podkladních zemin 
v podloží, které jsou nasákavé a namrzavé.

Proto dojde k výměně žulové dlažby včetně výměny 
podkladních vrstev v tloušťce 40 cm, a to u všech čtyřech 
chodníků na náměstí. Bude na nich položena tzv. „Plzeňská“ 
dlažba o šíři 40 cm a proměnné délce 30, 40, 50 a 60 cm.

Zhotovitel Silnice Klatovy a.s. předpokládá zahájení 
prací ve druhé polovině března 2018, kdy se začne 
s rekonstrukcí východní strany náměstí. Postupně bude 
navazovat jižní, severní a nakonec západní část náměstí.

Z důvodu zajištění lepšího nastupování cestujících do 
autobusů městské hromadné dopravy počítá město Klatovy 
i s úpravou zálivu a nástupiště ve středu náměstí.

Pokud vše proběhne bez vážných problémů, bude stavba 
ukončena ve druhé polovině června 2018.

Rekonstrukce bude probíhat postupně po jednotlivých 
úsecích. V době, kdy se bude pracovat přímo před vchodem 
do domu/provozovny, nelze technicky zajistit přístup do 
objektu do okamžiku, než bude dosypána nová konstrukční 
vrstva a osazena provizorní lávka pro přístup přímo ze silnice. 
Dle zhotovitele bude toto omezení trvat pouze jeden den.  

Provozovatelé předzahrádek a přilehlých obchodů 
i majitelé domů budou o postupu prací včas informováni.

V době rekonstrukce východní části chodníku a nástupiště 
MHD ve středu náměstí budou zastávky MHD posunuty do 
Pražské ulice před cukrárnu U Andrlů.

– – 

Rekonstrukce a stavební úpravy
II/186 Klatovy – Plánická ulice, stavební úpravy

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má v plánu na jaře 
letošního roku celoplošně opravit povrch silnice II/186 
vedoucí přes město od silnice I/27 Plzeňské ulice až po 
okružní křižovatku v Plánické ulici. Jedná se o silnici, která 
vede ulicemi Dobrovského, Jiráskova a Plánická. Město se 
rozhodlo využít této možnosti a v koordinaci s Plzeňským 
krajem opravit své komunikace, které jsou přilehlé k silnici 
2. třídy, nebo ji protínají a opravu vyžadují

. Jedná se o celoplošnou opravu ploch parkovacích 
stání, a to kolmé v Dobrovského ulici, kolmé pro osobní 
vozidla i autobusy v Jiráskově ulici a podélná stání v celé 
Plánické ulici. V Dobrovského ulici bude stavebně upraven 
záliv pro autobusy s nástupištěm a přilehlým chodníkem. 
Stavebně budou upraveny též vjezdy na parkoviště před 
prodejnou ZKD a do lokality před hotelem Beránek na 
Rybníčkách. V té souvislosti dojde k výměně zámkové dlažby 
v prostoru před budovou Moneta Money Bank. Zde bude 
jeden z nejvíce vytížených přechodů pro pěší ve městě 
nasvícen a opatřen středovým ochranným ostrůvkem. 
Nasvíceny budou dále všechny přechody pro pěší přetínající 
silnici 2. třídy, nacházející se v celé délce úpravy. Stavební 
úpravy, které přispějí ke zlepšení přejíždění, bude mít 
i stávající vjezd k několika bytovým domům v místě pod 
Nuderovou ulicí v sídlišti Rozvoj.

Odhad nákladů celé stavby činí 21 mil. Kč včetně DPH. 
Náklady pro město Klatovy jsou odhadnuty na 7 mil. Kč 
a budou plně hrazeny z rozpočtu investičních akcí.

Celou stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších 
a zároveň ke zlepšení organizace a bezpečnosti dopravy 
v Dobrovského ulici.

Termín společné realizace akce je stanoven na období 
dvou měsíců zhruba od poloviny dubna do poloviny června 
2018. Stavba bude prováděna za částečného omezení 
provozu. Pro nákladní automobily bude stanovena objízdná 
trasa ulicí U Čedíku. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

, např. přechody 
pro pěší

Ilustrační foto – chodník před budovou radnice.Ilustrační foto – chodník před budovou radnice. Dobrovského ulice – pohled od Plzeňské ul.Dobrovského ulice – pohled od Plzeňské ul.
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Odbor životního prostředí Městského úřadu Klatovy, v souladu 
s postupem Krajského úřadu Plzeňského kraje, vyzývá všechny 
vlastníky lesa k důslednému plnění povinností v ochraně lesa 
stanovené jim zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění 
pozdějších předpisů. Tato výzva se týká opatření k řešení 
kalamitního stavu výskytu lýkožrouta smrkového a dalších 
druhů podkorního hmyzu (kůrovců) v oblastech působnosti 
ORP Domažlice, Klatovy a Sušice.  

Za účelem zmírnění poškození lesních porostů kůrovcem je 
třeba přijmout taková opatření, jimiž bude účinně bráněno 
v dalším šíření kůrovce, zejména:

v maximálně možné míře zachytit jarní rojení kůrovce 
(lapáky, lapače),
soustavně důsledně vyhledávat napadené stromy a tyto včas 
a účinně asanovat (mechanicky, chemicky – dle možnosti),
nemanipulovat s napadeným dřevem, pokud v něm kůrovec 
dosáhl vývojového stádia kukly až dospělého brouka 
– v takovém případě je nutná okamžitá asanace, nejlépe 
odkorněním. Převoz dřeva je možný až po této asanaci,
pokud nedochází k průběžnému odvozu dřeva mimo lesní 
porosty, je nutné preventivně dříví včas a účinně asanovat. 

Za účinnou asanaci je považováno:

mechanicky - odkorněním, které se provádí oloupáním 
kůry napadeného kmene ručně nebo pomocí odkorňovací 
frézy – adaptér na motorovou pilu,
chemicky – postřikem napadeného kmene schváleným 
přípravkem na ochranu rostlin (dle aktuálního Seznamu 
povolených přípravků na ochranu lesa) s přimícháním 
pomocné látky (barviva). Postřik musí být proveden po 
celém obvodu kmene. O postřiku musí být vedena evidence 
minimálně v rozsahu:

datum provedení aplikace,
použitý přípravek,
aplikovaná dávka,

balení do insekticidních sítí,
odvoz – přímý odvoz vytěžené hmoty k zpracování, pokud 
v ní vývoj kůrovce nedosáhl stádia kukly nebo mladého 
brouka.

Veškeré činnosti (nejen) při ochraně lesa je nutné provádět 
v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem (OLH). 
Kontakty na jednotlivé OLH lze získat u pracovníků státní 

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa 

– lýkožrout smrkový
správy lesů na místně příslušných obcích 
s rozšířenou působností.

Provádět opatření k ochraně lesa je po-
vinností vlastníka lesa. Jejich neplnění 
je přestupkem podle lesního zákona a vlast-
ník lesa se vystavuje možnému postihu ze 
strany orgánů státní správy lesů i jiných 
příslušných organizací (např. České inspek-
ce životního prostředí).

Potřebné informace věnované problematice ochrany lesa 
proti lýkožroutu smrkovému jsou k dispozici na internetových 
stránkách Plzeňského kraje 

www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/ochrana-lesa

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Pomozte znovuobjevit 

ztracené Stromy svobody
K oslavám 100. výročí vzniku Československa, které se 
uskuteční v roce 2018,  s podporou 
organizace Post Bellum, firmy Arboeko a dalších partnerů 
roční kampaň Stromy svobody 1918-2018. Jejím cílem je 
s pomocí veřejnosti najít a zmapovat příběhy stromů, které 
obyvatelé vysadili na počest republiky a jako připomínku 
svobody a demokracie.

V roce 1918, krátce po vzniku Československa, obce 
obdržely výzvu, aby u příležitosti nově nabyté svobody 
slavnostně vysadily Lípy svobody. Ze záznamů v kronikách je 
patrné, že se do výsadby zapojili starostové, žáci s učiteli, 
členové Sokola i jiných spolků a další obyvatelé. Stromy 
i místo výsadby bylo většinou ozdobené praporky a vlajkami, 
nechyběly ani kroje, zpěv hymny a ukládání pamětních listů ke 
kořenům. Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech 
(například 1928, 1945 či 1968), když si lidé opět chtěli 
připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.

Na Stromy svobody se průběhu doby zapomnělo, někde je 
dokonce pokáceli. Aby zcela nezmizely z mapy i myslí 
obyvatel, rozhodla se nadace motivovat majitele těchto stromů 
k jejich vyhlášení za památné a zároveň jim chce pomoci získat 
finance na jejich odborná ošetření. Ta by měla proběhnout na 
jaře 2018. Vyvrcholením celoroční kampaně pak bude 
hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční 
27. října 2018. Spolutvůrce myšlenky Stromů svobody firma 
Arboeko daruje prvním přihlášeným zájemcům pro tuto událost 
100 zapěstovaných vzrostlých lip srdčitých. 

pořádá Nadace Partnerství

www.stromysvobody.cz 



Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

9. 4. 2018 – 15. 4. 2018 16. 4. 2018 – 22. 4. 2018 23. 4. 2018 – 29. 4. 2018

Tajanov, 
Zahrádky za Lázněmi,
Kal, 
Beňovy,
Tupadly, 
Drslavice, 
Věckovice, 
Kydliny - 2 ks, 
Habartice,
Vítkovice, 
Pihovice,
Křištín, 
Střeziměř,
Dobrá Voda,  
Lažánky, Kosmáčov.

Lidická ulice, 
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbalové hřiště 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul., 
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí, 
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

Luby (u jezu), 
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), 
Sobětice,
Štěpánovice, 
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky na Markytě - 2 ks,
Točník - 2 ks, 
Otín, 
Vícenice, 
Dehtín, 
Čínov, 
Chaloupky, 
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.

Jarní úklidJarní úklid

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– jaro 2018

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– jaro 2018
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných 

obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) 
v období od 9. 4. 2018 do 29. 4. 2018 na území města 
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže 
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (oznámení na úřední 
desce, webové stránky města).   

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání 
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrova-
ných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komu-
nálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána 
do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…). 
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů 
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru 
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, 
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné 
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel 
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu budou nově na stejných 
stanovištích rozmístěny nálepkou označené kontejnery 
hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně vyvážené 
kontejnery budou občanům k dispozici v období 
od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018.

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb 
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní 
dobou:

Ing. Michael Skrbek
jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pondělí – pátek

Sobota

Neděle

Období

12.00 – 19.00

14.00 – 19.00

14.00 – 20.00

duben – říjen

11.00 – 18.00

11.00 – 17.00

14.00 – 17.00

listopad - březen
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ZDARMA

Vážení Klatované,

šestý ročník velikonočního 
mládežnického turnaje v ba-
sketbalu zahájil celou řadu 
velkých akcí, jež se v Kla-
tovech během následujících 
měsíců uskuteční. Již třetí 
dubnový víkend zaplní naše 
město a jeho široké okolí 
tisíce příznivců rallysportu. 
Tradičně budou mít jedi-

nečnou příležitost sledovat 
napínavé souboje nejen 
moderních soutěžních aut 
v rámci „Rally Šumava“, ale 
i úžasné výkony pilotů 
historických vozů bojujících 
o body do evropského šam-
pionátu, jehož nedílnou sou-
částí je populární „Vltava“. 
V polovině května pak 
slavnostně zahájíme letní 
turistickou sezónu, kdy bude 
pro Vás i pro návštěvníky 
našeho města připraven 
bohatý doprovodný program. 

Ve výčtu dalších sportov-
ních a kulturních akcí, které 
budete moci navštívit, bych 
mohl pokračovat ještě poměr-
ně dlouho. Ne všechny budou 
mít tak početné obsazení jako 
již výše zmíněný „Eastercup“, 
kdy klatovské tělocvičny 
zaplnilo přes devadesát ba-
sketbalových týmů domácích 
i zahraničních, včetně zámoří. 
Jedno však budou mít spo-
lečné. Jejich uspořádání 
a úspěšný průběh stojí na 

Sportovní jaro...Sportovní jaro...
obrovském úsilí a mravenčí 
práci zkušených pořadatelů. 
Není rozhodující, zda jde 
o činnost spolků, města či 
jejich společnou aktivitu. 
Poděkování patří všem bez 
rozdílu. Množství návštěv-
níků, jež městem o jarních 
víkendech prochází, je určitě 
přínosem rovněž pro místní 
živnostníky. A je to dobře. 
Nejpodstatnějším faktem pak 
je, že svojí činností vytváří 
pestrou mozaiku zajímavé 
nabídky pro příjemné strávení 
volného času nás místních, 
stejně jako turistů, kteří do 
Klatov zavítají. 

Jsem si jist, že po nahléd-
nutí do přehledu kulturních 
a sportovních akcí si všichni 
alespoň nějaké z nich, jež vás 
zaujmou, vyberete. Přeji Vám 
mnoho potěšení a zážitků při 
jejich zhlédnutí.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Zahájení turistické sezóny na klatovském náměstí.Easter cup 2018 - Finálové oslavy týmu Basketbalu TJ Svitavy 
po zisku triumfu v kategorii U11.
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jsme na ně vynaložili téměř 3 mil. Kč. Práce, zdá se, pokračují 
svižně, věřím proto, že budou hotovy do 31. 5. 2018 a že po 
Hostašových a Mercandinových sadech budou do krásy 
obnoveny i Vrchlického sady. Zaslouží si to.

e) V průběhu roku jsme uskutečnili opravy komunikací v městě 
a integrovaných obcích za 29,6 mil. Kč. Často jim předcházela 
oprava vodovodu, kanalizace, plynu. Tyto akce se snažíme 
plánovat a koordinovat ve spolupráci se správci příslušných 
infrastruktur. Mimo oprav byla novou investicí rekonstrukce 
Úzké ulice za téměř 8 mil. Kč.

f) Ceníme si i oprav chodníčků na klatovském hřbitově. 
Postupně jsme všechny pískovité (a blátivé) cesty nahradili 
zámkovou dlažbou. Byť hřbitov není parkem, je i on součástí 
našeho běžného života, nezdá se Vám?
Drobný výčet „položek rozpočtu“ snad stačí … chápu, že ne 

pro každého čtenáře jsou „čísla“ a zvláště pak „rozpočtová čísla“ 
zajímavá. Přesto mně dovolte připomínat je. Už jen z důvodů, 
které jsem uvedl na začátku – za nimi se skrývá život města sám. 
Hodně zvídavé čtenáře si dovolím ještě jednou odkázat na 
webové stránky města, kde je o rozpočtu (věřím) téměř vše.

Nezapomínám ani na druhou část otázky: co mě překvapilo 
nemile? Snad jen to, že se „zbytečně“ navyšují výdaje města 
v některých položkách.  Mrzí mě, že město musí uhradit výdaje za 
nekázeň a aroganci anonymních lidí. Nacházíme domovní odpad 
v kontejnerech na bioodpad, v „igelitových pytlích“ okolo 
popelnic, v odpadkových koších v centru města, a to navzdory 
tomu, že město Klatovy investovalo a disponuje tudíž i jedním 
z nejlepších sběrných dvorů široko daleko, kde lze zdarma odložit 
téměř jakýkoliv odpad, stačí jen dovézt jej tam. Navzdory tomu, 
že občané města platí velmi přiměřené částky za svoz směsného 
komunálního odpadu.

Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy. 
5. dubna jsem měl tu čest v zastoupení pana starosty zahájit již 

19. ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby. Je úžasné, že 
se v našem městě daří festivalu tohoto druhu, a sluší se 
poděkovat: 
a) Publiku, díky kterému se může festival vůbec konat. Klatovy 

mají hudbu (nejrůznějších žánrů) nesporně rády a rozumí jí. 
To je skvělá zpráva.

b) Organizátorům: bylo jich za těch 19 let nesčetně, díky Vám, 
dámy a pánové. Ne zanedbatelná je i podpora ze strany 
starostů (za dobu festivalu byli dva, nemýlím-li se) 
i „kulturních“ místostarostů a celého zastupitelstva, festival 
samozřejmě cosi stojí. Letošní program je velmi zajímavý, 
berte tyto řádky jako skromnou pozvánku na koncerty příští 
i jako poděkování paní Aleně Kunešové, která letošní ročník 
připravila.

c) Interpretům: zdá se být „samozřejmé“, že umělci přijedou a „za 
peníze“ zahrají. Není to samozřejmé. Navzdory konkurenci ze 
strany „youtube“, CD a DVD přehrávačům, rádiu i televizi, 
živý koncert je živý koncert a většina umělců k nám nejezdí 
„zahrát za peníze“. Svá vystoupení chápou jako službu krásné 
hudbě a svému publiku. 
Proto přeji letošnímu ročníku úspěch, mnoho spokojených 

posluchačů a rozhodné nakročení si do ročníku jubilejního, 
dvacátého. 
Přeji Vám krásné jaro,

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

zastupitelstvo města na svém 
zasedání 27. 3. 2018 schválilo 
(a to bez výhrad) závěrečný 
účet města za rok 2017. Suché 
konstatování, za nímž se skrývá 
mnoho práce a úsilí. Rozpočet 
kopíruje reálný život města 
a jeho organizací. Zjedno-
dušeně řečeno odpovídá na 
klasickou sérii otázek, které 
všichni známe z dětských her: 
kdo, co, komu, kdy, kde, jak, 
kolik a proč? Snahou vedení 
města a všech zastupitelů je, 
aby na tyto otázky byly vždy 

dány jasné, racionální, logické a úplné odpovědi. Aby běžné, ne-
investiční výdaje města, nebyly vyšší, než jeho běžné příjmy, aby 
město rozumně hospodařilo, ale aby též umělo podpořit aktivity 
svých občanů: společenské, kulturní, sportovní, spolkové. 
V neposlední řadě se musí město s péčí řádného hospodáře starat 
o majetek města a rozumně a přiměřeně investovat. 

Jak se nám dařilo v rozpočtové oblasti v roce 2017? Do 
roku jsme vstupovali s finančními prostředky ve výši cca 259 mil. 
Kč, rok končíme s prostředky ve výši 289 mil. Kč (v rozpočtové 
činnosti) a s 12 mil. Kč v činnosti hospodářské. Na počátku roku 
byla výše úvěrů města dána částkou 106 mil. Kč, koncem roku 
jsme výši úvěrů snížili na 90 mil. Kč. Celkové příjmy města 
dosáhly v roce 2017 částky 515 mil. Kč, výdaje pak 470 mil. Kč, 
hospodařili jsme s přebytkem ve výši 45 mil. Kč. Podrobně 
a rozsáhle je hospodaření města popsáno na webových stránkách 
města v části věnované rozpočtu. 

Při projednávání rozborů jsem dostal zajímavou otázku: co mě 
překvapilo mile a co nemile v rozpočtu roku 2017? Vybrat prý 
musím jen jednu položku plusovou, jednu minusovou… Musím 
přiznat, že na straně plusové mně jedna položka „nestačí“. 
Stručně: mile mě překvapil vývoj sdílených daní, v minulém roce 
jsme na nich získali 272 mil. Kč, v roce předchozím 250 mil. Kč. 
Jako pravidelní čtenáři Zpravodaje dobře víte, co sdílené daně 
jsou, proto jistě „sdílíte“ i moji radost. Zejména daň z přidané 
hodnoty (129,5 mil. Kč) a daň z příjmů fyzických osob (71 mil. 
Kč) indikují, že se dobře daří i české ekonomice. Milé (ale ne 
překvapivé) byly i následující „položky“:
a) V Podhůrčí proběhla další etapa revitalizace sídliště. 

Opraveny jsou silnice, chodníky, horkovod, vybudována 
hřiště. Investovali jsme více než 24 mil. Kč (7,5 mil. Kč stála 
vlastní regenerace sídliště, systém centrálního zásobování 
teplem stál více než 16 mil. Kč).

b) Pokračovala sanace (tj. uvedení do původního stavu) 
Mercandinových sadů. V tomto roce jsme uhradili více než 
8 mil. Kč a moc nás těší, že se „park s kolonádou“ stal opět 
oblíbeným místem procházek, výletů a že zde Klatované tráví 
své volné chvilky a odpočívají tu. Práce v Mercandinových 
sadech budou pokračovat i v letošním roce. Pevně věřím, že 
dílo, které trvá již 5 let, dokončíme letos na podzim.

c) Na čistírně odpadních vod byla realizována rekonstrukce 
metanizační nádrže. Stála nás téměř 13 mil. Kč, nicméně 
chceme-li se chovat zodpovědně v oblasti vody a kanalizace, 
musíme zde také investovat. 

d) Začaly práce na revitalizaci Vrchlického sadů. V roce 2017 

tohoto 
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Vážení občané,

v květnu si tradičně budeme 
připomínat výročí osvobo-
zení, zároveň budeme pokra-
čovat v programu, kterým 
letos oslavujeme 100. výročí 
vzniku Československa. Od 
4. května (vernisáž se uskuteč-
ní 3. května) bude k vidění 
v atriu kulturního domu 
výstava Orel a lev na perutích 
svobody, která připomene 
zajímavosti z historie vojen-
ského letectví i naše letce 
v R.A.F. ve Velké Británii. Za 
návštěvu bude stát v sobotu 

5. května prezentace techniky Československé samostatné 
obrněné brigády z Velké Británie, kterou si můžete prohlédnout 
od 10 do 15 hodin u kulturního domu. Venkovní jednodenní 
expozici, kterou bude tvořit historická kolona v rámci projektu 
„Muži od Dunkerque“, připravil zapsaný spolek Rota Nazdar. 
Její členové se věnují historii Československé armády v letech 
1914 až 1945. Součástí  prezentace bude jejich odborný výklad, 
ukázka výstroje, výzbroje a dalšího vybavení příslušníků 
Československé samostatné obrněné brigády v letech 1940 až 
1945. Další technika bude k vidění tradičně i na náměstí Míru, 
kam za vyzvánění zvonu Vondra přijede ve 12 hodin Konvoj 
Přátel 4. obrněné divize Prácheňsko v rámci jízdy po stopách 
osvobození XII. sboru 3. armády G. S. Pattona. Na náměstí se 
konvoj zdrží do 13.30 hodin, načež odjede na Horažďovicko. 
Po jeho odjezdu odpoledne na náměstí zpříjemní skupina 
Štreka. Během soboty proběhnou každoroční pietní akty na 
Zhůří, u radnice a u dalších památníků ve městě.

V předvečer státního svátku, tedy 4. května, se v sále 
radnice uskuteční koncert Graffova kvarteta a Bohuslava 
Matouška. Na jeho programu s názvem „České inspirace“ zazní 
vrcholná komorní díla českých skladatelů, která byla napsána 
v rozmezí let 1893 až 1943.

Odpoledne 4. května vysadíme novou lípu Svobody 
v Mercandinových sadech. Ta první, která zde byla vysazena 
v květnu 1919, už bohužel neexistuje. Lípy Svobody 
symbolizují vznik Československé republiky a od podzimu 
1918 ji lidé vysadili téměř v každé obci. Vždy to byla velká 
sláva, sešli se žáci škol, členové spolků... Nejinak tomu bylo 
tenkrát i v Klatovech. Ostatně dokumentují to i dochované 
fotografie. Atmosféru plnou očekávání na počátku první 
republiky už těžko navodíme, ale i nyní bude součástí sázení 
lípy malý doprovodný program.

Součástí květnových oslav bude o víkendu 12. – 13. května 
ještě jedna zajímavá akce. Půjde o představení kopie letounu 
Spitfire, která bude ke zhlédnutí na parkovišti před kulturním 
domem. Jeho instalaci připravují ve spolupráci s městským 
kulturním střediskem nadšenci z  Klubu 3. armády 
v Klatovech. Město Klatovy zapůjčení letounu od Czech 
Spitfire Clubu finančně podpořilo. Názorně tak doplní výstavu 
a prezentaci techniky popsanou v úvodu tohoto článku. Za 
zmínku také stojí série přednášek v kulturním domě (12. 5., 
17. 5., 19. 5. a 24. 5.) o historii vojenského letectví, o bom-

bardování železnice a silnic na Klatovsku během druhé světové 
války či o letcích v R.A.F.

Informace o všech uvedených akcích najdete v kulturních 
přehledech. Myslím, že je na co se těšit.

Veřejná knihovnička opět funguje

Po zimním období jsme opět otevřeli veřejnou knihovničku 
v barokní nice průjezdu bývalé jezuitské koleje v Klatovech. 
Vždy na zimu ji uklidíme a počátkem dubna ji slavnostně 
vracíme. Kdokoli může do knihovničky vkládat knížky 
a libovolně je odebírat. Akci pořádá město ve spolupráci 
s oblastní charitou, městskou knihovnou a Klatovským 
okrašlovacím spolkem, který znovu instaloval také piano na 
ulici, na které poprvé zahráli 4. dubna žáci ZUŠ.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Květnové akce připomenou historické události

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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14. – 15. 4. ǀ sobota – neděle ǀ 8.30 | KD Klatovy ǀ
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK 2018 
– Zemské finále – sóla a dua - Čechy

21. 4. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ OBRfest 2018
Vystoupí: TRAUTENBERK Tanz Metal; Morčata na útěku; 
Haxna. Předprodej: Tabák&Copy na Náměstí Míru v Klatovech, 
cena 250 Kč.

23. 4. ǀ pondělí ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod 
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka. 

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
V dubnu loutkový soubor nehraje, připravuje novou maňáskovou 
pohádku na květen a červen.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás příští měsíc.

VÝSTAVY:

Do 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ 
FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2018:
I. KURZ:

II. KURZ:

Kurzy vede taneční mistr Evžen Krejčík – Taneční škola Krejčík.

ČERNÁ VĚŽ otevřena 28. 3. – 2. 4. 2018 od 9.00 – 16.00 hodin. 
V dubnu o sobotách a nedělích.

SEBEOBRANA (NE)JEN PRO ŽENY 
Duben – červen | středa | 12 lekcí, malý sál KD | 
 I. kurz: pokročilí 17.30 – 18.30 | 700 Kč/osoba
II. kurz: začátečníci 18.30 – 20.00 | 900 Kč/osoba
Přihlášky již ONLINE na 

PŘIPRAVUJEME: 
4. – 31. 5. | 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD, vernisáž 3. 5. 
od 17.00 ǀ OREL A LEV NA PERUTÍCH SVOBODY
Výstava k výročí osvobození ve spolupráci s 3. klubem americké 
armády Klatovy.

27. 4. ǀ pátek ǀ 8.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výpěstků a potravin. 
V roce 2018 prodloužena doba trhu do 16.00 hodin!

28. 4. ǀ sobota ǀ 8.00 – 11.00 ǀ malý sál KD ǀ 
JARNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA
Pořádá Klub filatelistů MKS Klatovy. Vchod od OD Lidl.

29. 4. | neděle | 17.00 | Klatovy KD | Alois Jirásek - LUCERNA 
Divadlo Bolešiny ve spolupráci s divadly Rynek Újezd u Plánice 
a Za oponou Klatovy sehrají v klasickou pohádku, kterou upravil 
režisér František Strnad jako zpěvohru s živou muzikou. Hra je 
vhodná pro děti od 5 do 100 let a vrátí diváky do doby poddanství 
a nabubřelé vrchnosti.

4. – 20. 4. ǀ pracovní dny | 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD, vernisáž 
3. 4. od 16.00 ǀ LIDÉ - VÝSTAVA PRACÍ DDM KLATOVY 

  6. 4. ǀ pátek ǀ 18.00 ǀ velký sál KD ǀ STOLOVÁNÍ
20. 4. ǀ pátek ǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ ZÁVĚREČNÁ LEKCE

13. 4. ǀ pátek ǀ 18.00 ǀ velký sál KD ǀ STOLOVÁNÍ
27. 4. ǀ pátek ǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ ZÁVĚREČNÁ LEKCE

www.mksklatovy.cz

4. 5. | pátek | 19.00 | sál klatovské radnice | 
ČESKÉ INSPIRACE - GRAFFOVO 
KVARTETO
Na programu Antonín Dvořák a

.
Program České inspirace  přináší 
vrcholná komorní díla českých skladatelů, která byla napsána 
v rozmezí let 1893 až 1943. Toto období přineslo zásadní události 
pro náš národ, vznik Československa, úspěšné období 1. Česko-
slovenské republiky, ale také dvě děsivé světové války. Mezi ty, 
kteří se pro svůj původ stali obětí nacistické zvůle patří skladatelé 
Gideon Klein a Pavel Haas. Jako kontrast zazní ve druhé polovině 
večera Smyčcový kvintet Es Antonína Dvořáka.

7. 5. ǀ pondělí ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod 
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.

11. 5. | pátek | 19.00 | Klatovy KD | KUFR – MÁJOVÝ KONCERT
Koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Klatovy pod
taktovkou Františka Kubaně.

25. 5. | pátek | 8.00 – 16.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výpěstků a potravin.

Z  akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke 
zhlédnutí na 

„tere-
zínští autoři“

„ “

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

VÝSTAVY:

Čítárna:
Jana Vyskočilová – Není králík jako králík...
Galerie knihovny: 
Staré stromy na židovských hřbitovech ve fotografiích
Půjčovna pro dospělé čtenáře:

Čtvrtek 12. dubna 2018 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Hudebně recitační pořad Klubu Křišťál, z.s., oslava 11 let trvání 
Křest knihy „Sen o modré růži“ a autorské čtení básní 

pana Jaroslava Kříže. Zahájení výstavy fotografií Šumavy.

Čtvrtek 19. dubna 2018 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Spolek Synagoga Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy
PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal – přednáška na téma Historie židů 
na Klatovsku – osobnosti, památky, hřbitovy. Vstupné dobrovolné

27. - 29. dubna 2018 12. ročník konference Barokní jezuitské Klatovy,
tentokrát na téma Miscellanea nejen balbínovská
Podrobnější informace budou uvedeny na plakátech a pozvánkách

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

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Jan Jirák – Měnová reforma 1953
od 12. 4. Jaroslav Kříž – Fotografie Šumavy

(člena 
Křišťálu) 

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– duben 2018
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www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.czStálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
   
15. neděle od 15.00, předplatné skupiny D
ČERTŮV ŠVAGR
Na motivy Boženy Němcové napsala Dana Bartůňková. 
Muzikál vás zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá 
macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. Po 
sedmi letech se vrací na zem, kde poznává dobré i zlé.
Režie: Dana Pražáková Hudba: Radim Linhart
Divadelní společnost Julie Jurištové 
Hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Aneta Krejčíková, Libor Jeník, 
Radovan Snítil, Daniel Koťan, Rafael Pražák

15. neděle od 17.00 a od 19.30, divadelní klub, vstupné Kč 150,- 
VEČERNÍ DÉČKO ANEB VANA PLNÁ FIALEK
ZuŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy 
uvádí již tradiční pořad skupiny Sentiment, který tentokrát představí 

– duben 2018

• Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech pro 
školní rok 2018/2019 se bude konat v pondělí 30. dubna 2018 
od 8.00 hod. do 17.00 hod. na všech ZŠ. 
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech bude prováděn dle § 36 odst. 
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu vyhlášky města Klatov č. 2/2018, kterou se 
stanovují školské obvody základních škol zřízených městem 
Klatovy pro školní rok 2018/2019. Tato vyhláška je zveřejněna 
na úředních deskách MŠ, ZŠ a městského úřadu.

Doporučuji rodičům, kteří uvažují pro své děti o podání žádosti 
o odklad povinné školní docházky, aby neprodleně kontaktovali 
školské poradenské zařízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení 
praktického lékaře pro děti a dorost) o odborné posouzení, které 
se přikládá k žádosti při zápisu dítěte do ZŠ.
Kopii rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky 
odevzdají rodiče co nejdříve v mateřské škole z důvodu 
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v následujícím 
školním roce.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

• Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, 
příspěvkové organizace, se bude konat ve čtvrtek 3. května 
2018 od 8.00 do 17.00 hod. na všech pracovištích MŠ. 
Zápis dětí do MŠ bude proveden v souladu s § 34 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
Upozorňuji, že od školního roku 2017/2018 platí povinné 
předškolní vzdělávání dětí. 
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje jak na státní občany 
České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle 
než 90 dnů, tak i na občany jiného členského státu Evropské 
unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. 
Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, 
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale 
nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Zápisy dětí a žáků do mateřské školy 

a základních škol v Klatovech

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

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.

Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

10. – 15. 4. Žebnická traktoriáda 2/2
17. 22. 4. Chodská hyjta (host z Brna)
24. 29. 4. „Chodská svarba“ 1/2
31. 4. 6. 5. „Chodská svarba“ 2/2

 – 
 – 

 – 

www.filmpro.cz

hudební odkaz Petra Hapky. Program se dotkne známých šansonů, 
filmové hudby a představí Hapku i jako autora závažnějších hudebních 
titulů. Hostem večera bude Adriana Christovová, zpěvačka, klavíristka, 
pedagog a sbormistr. Hudební skupina Sentiment se představí ve 
složení: Jan Šimůnek a Barbora Čížková - zpěv, Slávek Janda - trubka, 
Kateřina Klailová - housle, Iva Kejzlarová - baskytara, Václav Hugo 
Pitule - bicí, Jaroslav Pleticha - klavír.

17. úterý od 19.30, předplatné skupiny B
RŮŽE PRO ALGERNON
Daniel Keyes
Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar.
Režie: Jakub Špalek  Divadelní spolek Kašpar
Hrají: Jan Potměšil, Barbara Lukešová, Tomáš Stolařík, Miloslav Tichý

24. úterý od 19.30, předplatné skupiny K
KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU  
Koncert Symfonického orchestru při ZUŠ J. Kličky Klatovy pod 
taktovkou Jana Kaňky. Jako sólisté vystoupí klavíristé Michaela Černá, 
Blanka Červená a Prokop Mejstřík, na kytaru Martin Cába, na varhany 
Jana Marcinková Smolová. Zazní mj. část tzv. Varhanní symfonie 
Camille Saint-Saënse, velmi originální dílo v celku evropského 
symfonického repertoáru, ve kterém se pojí monumentální zvuk varhan 
a plně obsazeného orchestru.

26. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub
PÍSNIČKY, KTERÉ JSTE JEŠTĚ NESLYŠELI
Dubnička – Lahoda.
Příjemný a vtipný pořad složený výhradně z vlastní tvorby diváky 
zaujme a pobaví humorem obsaženým v textech a příjemnou původní 
muzikou. Autorská dvojice  Dubnička - Lahoda tvoří originální písničky 
založené na chytrých hravých textech a chytlavé melodické muzice.
Zdeněk Lahoda – autor hudby – je frontmanem vokálního kvintetu 
Hlasoplet. Vilém Dubnička – autor textů – herec a režisér

27. pátek od 19.30  - vstupenky již v prodeji
ÚČA MUSÍ PRYČ!
Lutz HübnerPedagogická hořceostrá komedie. Hra se odehrává na 
podzim v 5. třídě základní školy, kde sesešlo pět rodičů dětí a očekávají 
jejich třídní učitelku. Emoce vřou, známky dětí se rapidně zhoršily, 
atmosféra ve třídě je špatná.
Režie: Thomas Zielinski   Divadlo-----verze
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Kateřina Winterová, Linda 
Rybová, Igor Chmela,  Petra Špalková

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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II/186 Klatovy-Plánická, Jiráskova a Dobrovského ulice – spoluinves-
toři akce město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Celoplošná oprava povrchu vozovky, přilehlých parkovacích stání, vjezdu 
na parkoviště k hotelu Beránek, vjezdu na parkoviště u ZKD na Rybníč-
kách, úprava autobusového nástupiště a zálivu v Dobrovského ulici, vybu-
dování ostrůvku na přechodu pro chodce s nasvícením přechodu u Moneta 
bank, úprava křižovatky s ulicí Palackého (u kaple Chaloupka), nasvícení 
přechodu pro chodce u hradeb v Jiráskově ulici, úprava a nasvícení pře-
chodu pro chodce v křižovatce Jiráskova, Komenského, Plánická, úprava 
autobusového nástupiště a zálivu „u Netrvalů“,  úprava a nasvícení pře-
chodů pro chodce u restaurace Poprda, u křižovatky s Kličkovou ulicí, 
u křižovatky s ulicí K Vodojemu, u základní školy Čapkova, úprava vjezdu 
do sídliště Rozvoj pod ulicí Nuderova.
Před stavbou dojde k rekonstrukci vodovodních přípojek a hrnečků, 
opravě kanalizačních šachet a uličních vpustí, rekonstrukci části 
kanalizačního řadu.
Termíny provedení:
Celá stavba: 4. 4. – 4. 7. 2018.
Dílčí termíny stavby:
Vodovody v úseku Plzeňská-Měchurova 4. 4. – 16. 4. 2018,
vodovody a kanalizace - úsek Měchurova-Procházkova 17. 4. – 4. 5. 2018,
vodovody a kanalizace - úsek Procházkova-Studentská 5. 5. – 18. 5. 2018.
Silniční stavby v celé délce úpravy: 9. 4. – 3. 7. 2018.
Práce se provedou po jednotlivých úsecích za částečné uzavírky. Bude 
umožněn jednosměrný provoz po dotčených komunikacích ve směru 
od centra na Plánici. Směr od Plánice bude uzavřen. Křížení místních 
komunikací se silnicí 2. třídy zůstanou průjezdné. Těžká nákladní do-
prava bude směrována obousměrně po objízdné trase ulicí U Čedíku.

Rekonstrukce povrchu chodníků na náměstí Míru – odstranění starých 
žulových desek, výměna podkladních vrstev podloží v tl. 40 cm, odstraně-
ní a osazení nových žulových obrubníků, přeložení části dlažby vozovky 
ze žulových kostek, osazení nových žulových desek - tzv. „Plzeňská 
dlažba“, úprava autobusového nástupiště a zálivu ve středu náměstí.
Termíny provedení:
Po jednotlivých úsecích:
Východní část náměstí 21. 3. – 10. 4. 2018,
jižní část náměstí 11. 4. 4. 5. 2018,
severní část náměstí 7. 5. 29. 5. 2018,
západní část náměstí 30. 5. 18. 6. 2018,
nástupiště a záliv MHD 23. 5. 18. 6. 2018.
Práce se provedou po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky 
chodníků, přístupy pro pěší k jednotlivým nemovitostem, obchodům, 
apod. budou zabezpečeny.

Tupadly chodník u silnice III/18515
Výstavba chodníku vedoucího od budovy požární zbrojnice k návsi, nové 
lávky přes Tupadelský potok, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, dvě 
autobusové nástupiště, úprava plochy před zbrojnicí.
Termín provedení: 19. 3. – 22. 5. 2018. 
Práce se provedou za částečného omezení provozu na silnici 3. třídy.

Oprava povrchu komunikace v Lipové ulici, 2. část 
Celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce kabelu 
a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, 
rekonstrukce plynovodního řadu v úseku od propojovací komunikace 
k Jabloňové ulici po Žižkovu ulici.
Termíny provedení:
Celá stavba: 27. 3. 4. 7. 2018.
Dílčí termíny stavby:
Odfrézování vozovky v celé ploše 27. 3. 29. 3. 2018,
vodovod  3. 4. 13. 5. 2018,
plynovod mezi čp. 483 až 480    2. 5. 13. 5. 2018,
plynovod mezi čp. 479 až 471  14. 5. 27. 5. 2018,
plynovod mezi čp. 453 až 449  28.5. 10. 6. 2018,
plynovod od čp. 449 po křiž. s ul. Žižkova  11. 6. 17. 6. 2018,
silnice + veřejné osvětlení   28. 5. 4. 7. 2018.

 – 
 – 

 – 
 – 

 – 

 – 

 – 
 – 

 – 
 – 
 – 

 – 
 – 

Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky 
dotčených komunikací, přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem 
bude zabezpečen.

Oprava povrchu komunikace v Niederleho ulici
Celoplošná oprava povrchu vozovky, chodníku a odstavných parkovacích 
ploch, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce 
kanalizačního, vodovodního a plynovodního řádu.
Termíny provedení:
Celá stavba: 4. 4. 30. 6. 2018.
Dílčí termíny: 
Odfrézování vozovky v celé ploše  4. 4. 5. 4. 2018,
kanalizace a vodovod  10. 4. 20. 5. 2018,
plynovod úsek Domažlická - za vjezd do areálu Penny marketu  
2. 5. 11. 5. 2018,
plynovod úsek od areálu Penny marketu po Voříškovu 12. 5. 3. 6. 2018,
silnice+VO Domažlická -za vjezd do Penny marketu 14. 5. 27. 5. 2018,
silnice+VO  od areálu Penny marketu po Voříškovu  4. 6. 30. 6. 2018.
Stavba se provede po dvou úsecích za úplné uzavírky provozu 
dotčených komunikací. Přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem 
bude zabezpečen. Příjezd k OD Penny bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníku části Plzeňské ulice
Celoplošná oprava povrchu chodníku s úpravou na stezku pro pěší a cykli-
sty v úseku Domažlická-Kollárova vlevo, rekonstrukce kabelu a sloupů 
veřejného osvětlení, oprava povrchu několika přístupových chodníčků ke 
vchodům.
Termín provedení: 3. 4. 29. 4. 2018.
Stavba se provede po ucelených částech za úplné uzavírky chodníku, 
přístupy pro pěší k jednotlivým vchodům budou zabezpečeny.

Oprava povrchu chodníku druhé části Plzeňské ulice
Celoplošná oprava povrchu chodníku s úpravou na stezku pro pěší a cyk-
listy v úseku Kpt. Jaroše, Gorkého vpravo, rekonstrukce kabelu a sloupů 
veřejného osvětlení.
Termín provedení: 16. 4. 13. 5. 2018.
Stavba se provede po ucelených částech za úplné uzavírky chodníku.

Výstavba chodníku k centrálnímu hřbitovu
Výstavba chodníku o šíři 2 m od Plzeňské ulice vlevo ke vchodu do 
centrálního hřbitova.
Termín provedení: 2. 4. 18. 5. 2018.  Práce se provedou za částečného 
omezení provozu na přilehlé vozovce.

Oprava povrchu vozovky k ZK Markyta
Celoplošná oprava povrchu vozovky od silnice I/27 k viaduktu ve směru 
k zahrádkářské kolonii Markyta.
Termín provedení: 9. 4. 30. 4. 2018.  Práce se provedou za částečného 
omezení provozu na dotčené komunikaci.

Připravované akce na měsíc květen:

Oprava povrchu vozovky v části Bullmanovy ulice
Celoplošná oprava povrchu vozovky včetně vyřešení odtoku dešťových 
vod před domy čp. 60, 61 a 131, úprava povrchu jízdního pruhu na 
odstavném parkovišti.
Termín provedení: 2. 5. 31. 5.  2018.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

 – 

 – 
 – 

 – 
 – 

 –  – 
 –  – 
 –  – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v dubnu 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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Město Klatovy vypsalo dne 21. 3. 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.

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

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
je u vestaveb či nástaveb bytů (8 let).

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí 
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním 
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky. 

Dobrou 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. Za měsíc leden 
2018 činí 2,38 %.

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 letošním roce již proběhlo jedno kolo FRB, ve kterém bude 
zapůjčena dvěma žadatelům částka ve výši 110 000 Kč.

Uzavírka podání žádostí 2. kola je 18. 5. 2018. Žadatelé 
se o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce 
června 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.



Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v KlatovechVlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: i ,   
Otevírací doba duben: út–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin

 so, 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

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 3. 6. 2018 | Šperk, ozdoba ženy – výstava ze sbírek klatovského 
muzea, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Muzea Karlovy 
Vary a Střední umělecké školy v Turnově.
do 3. 6. 2018 | Fochtle a voháňky – výstava vějířů ze sbírek 
klatovského muzea.
do 3. 6. 2018 | Drahé kameny v klenotnictví –  ukázka kamenů 
užívaných v klenotnictví ze sbírek muzeí a soukromých subjektů

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA:
10. 4. 2018 | úterý | 17.00 | vstupní hala muzea | Fochtle a voháňky 
- komentovaná prohlídka pro k výstavě s kurátorkou výstavy Mgr. 
Ivanou Sieberovou; vstupné 60/30 Kč.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO ŠKOLY:
10. 4. 2018 | úterý | 10.00–15.00 | chodba v 1. patře muzea | 
Drahé kameny v klenotnictví - komentovaná prohlídka pro školy 
k výstavě s majitelem vystavené sbírky a sběratelem Liborem 
Škubalem; vstupné 20 Kč; nutné předem objednat!!!

PŘEDNÁŠKA: 
5. 4. 2018 | čtvrtek | 17.00 | přednáškový sál | Od biedermeieru po 
secesi – o šperku přednáší PhDr. Světlana Spiwoková 
z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze; vstupné 60/30 Kč.
19. 4. 2018 | čtvrtek | 17.00 | přednáškový sál | Šperk první poloviny 
20. století – o šperku přednáší PhDr. Světlana Spiwoková 
z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze; vstupné 60/30 Kč.

PŘEDNÁŠKA PRO ŠKOLY: 
24. 4. 2018 | úterý | v průběhu dne | výstavní sál | Šperk ozdoba ženy 
– o šperku přednáší vyučující ze SUPŠ a VOŠ v Turnově; vstupné 
20 Kč; nutné předem objednat!!!

PRACOVNÍ SEMINÁŘE:
14. 4. 2018 | sobota | 13.00–17.00 | přednáškový sál muzea | Sašiko – 
technika japonské výšivky s lektorkou Ing. Danou Haviarovou; 
vstupné 60/30 Kč. 

nfo@muzeumklatovy.cz www.muzeum.klatovynet.cz

17. 4. 2018 | úterý | 13.00–18.00 | přednáškový sál muzea | Výroba 
vějířů  s lektorkou Mgr. Ivanou Sieberovou; 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 duben: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00; plné 
vstupné: 80,- Kč, snížené vstupné 50,- Kč  
Prohlídky se v otevírací době konají při minimálním počtu 5 osob. 
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 duben: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném 
předstihu na telefonním čísle: 721 721 908, 
mimořádné vstupné: 80/40 Kč

Kulturní akce na DUBEN 2018Kulturní akce na DUBEN 2018

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne   9 – 12, 12:30 – 17 hodin

Výtvarná dílna
12. 5. 2018 od 14 hodin, zámek Klenová
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Odměk

Výstavy 
Do 10. 6. 2018, zámek Klenová
Odměk / Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Do 24. 6. 2018, purkrabství hradu Klenová
Fotografky ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Do 10. 6. 2018, sýpka Klenová 
Cesta 2018 / 15. ročník přehlídky prací výtvarných oborů ZUŠ 
Plzeňského kraje

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. 6. 2018  – Zbyšek Sion / Obrazy

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin

Do 10. 6. 2018  – Olga Zimmelová / Volný pohled 

Akce
26. 5. 2018 od 9.00 do 22.00  – Muzejní noc  (vstup volný do všech 
objektů GKK). Kód v srdci – rytířská hra pro děti i dospělé a další 
pestrý kulturní program. 

- příspěvková organizace- příspěvková organizace

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 8 DUBEN 2018
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ZDARMA

Vážení Klatované,

v uplynulých týdnech jsem si 
spolu s vámi se zájmem 
prohlížel rozsáhlé záhony po-
stupně rozkvétajících jarních 
květin v městském parku. 
Jejich výsadba byla součástí 
již dokončených částí revita-
lizace Mercandinových sadů. 
Těší mne, že jakmile to počasí 
jen trochu dovolí, letošní jaro 
se zdá být k pobytu venku 
více než přívětivé, zaplní se 
prostranství před kolonádou 
nejen rodiči s dětmi a projíž-
dějícími cyklisty, ale i dříve 

Obnovené sady...Obnovené sady...
narozenými návštěvníky. Za-
číná se tak postupně naplňo-
vat cíl, k němuž zastupitelé 
směřovali při rozhodnutí o za-
hájení obnovy parku jako 
místa, kde obyvatelé města 
bez ohledu na svůj věk najdou 
odpočinek i aktivní vyžití. 

Vzhledem k rozloze Mer-
candinových sadů (cca 11 ha) 
budou další práce poměrně 
intenzivně pokračovat také 
v následujících měsících. 
V jejich rámci proběhne 
obnova cestní sítě včetně 
veřejného osvětlení a roz-
sáhlých trávníkových ploch 
jak v zadní části parku, tak 
mezi ulicí 5. května (směr 
Luby) a prostorem pod hrází 
rybníka. Součástí stavební 
činnosti bude rovněž kom-
pletní rekonstrukce lávek 
a mostů. Právě k ní můžeme 
přistoupit především díky 
tomu, že náš projekt byl 
úspěšný v rámci výzvy IROP 
– cyklodoprava II. Nespor-
ným přínosem získaných 
dotačních prostředků je, že 
mosty a lávky budou oprave-
ny souběžně s okolními zele-
nými plochami. S ohledem na 
skončení administrativního 
řízení by se mělo naplno začít 
stavět na přelomu května 
a června.

Je jasné, že bez určitých 
omezení pohybu v parku to 
nepůjde. Po zhotoviteli však 
požadujeme, aby dnes již 
hojně využívané opravené 
části parku zůstaly pro ná-
vštěvníky otevřené i v prů-
běhu prací. Postupně pak bu-
deme chtít zpřístupňovat nově 
vybudovaná dětská hřiště či 
cvičební prvky pro seniory.

Vážení Klatované,

žádám vás tímto o zvýše-
nou ostražitost v okolí roze-
stavěných částí parku a věno-
vání pozornosti hlavně svým 
dětem. Věřím, že obnovené 
Mercandinovy sady nám při-
nesou mnoho radosti a příjem-
ně strávených chvil.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Rozmanitosti nejen 
klatovské
strana 2

V Mercandinových 
sadech byla obnovena 

Lípa svobody
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Vybráno z obsahu:

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 22. 5. 2018 od 19.00 h
malý sál kulturního domu

Jednání rady města

Úterý  29. 5. 2018

Úterý  12. 6. 2018



občané, kteří si i dnes chtějí připomenout, že svobodu do 
našeho kraje a města na jaře 1945 přinesla americká armáda. 
Pietní akt pokračuje shromážděním před klatovskou radnicí, na 
obou místech přednese projev klatovský starosta. Troufám si 
říci, že oba projevy, které letos Rudolf Salvetr přednesl, stojí za 
přečtení. Oslavy však nejsou jen pietními akty. Koná se celá 
řada akcí. Mezi mnohými bych rád ocenil výstavu připravenou 
v Městském kulturním středisku v Klatovech „Orel a lev na 
perutích svobody“ z osobní sbírky pana Miloše Ryneše 
a krásný koncert Graffeho kvarteta na klatovské radnici. Skvělí 
interpreti, nádherná hudba (Pavel Haas a Antonín Dvořák) byli 
nejen důstojným, ale i příjemným začátkem oslav osvobození.

V Klatovech se pracuje
Ačkoliv prý není „taktické ani strategické“ pouštět se ve 

„volebním roce“ do mnoha různých investičních akcí, které 
„ztěžují lidem život“, jsem rád, že se v Klatovech pracuje 
navzdory tomu. Akce mají podporu nejen starosty, ale i zastupi-
telů. I proto jsme postupně mohli „spustit“ opravy komunikací 
a chodníků (z rozpočtu města plánujeme vynaložit více než 
25 mil. Kč), revitalizaci Vrchlického sadů (rádi bychom je 
slavnostně představili veřejnosti 15. 6. s programem „barokní 
svatovítské noci“), intenzivně se opravují chodníky na náměstí. 
Rozběhla se již i velká oprava jezuitského kostela (tu 
organizuje a financuje církev, díky za to), záhy bude dokončeno 
lanové centrum v Mercandinových sadech a začnou poslední 
velké práce v tomto parku (viz příspěvek pana starosty), 
probíhá rekonstrukce centrálního zásobování teplem 
v Podhůrčí, SÚS Plzeňského kraje ve spolupráci s městem 
rekonstruuje Plánickou ulici ... prostě v Klatovech se pracuje. 
Věřím, že Klatované mají pochopení pro různé nesnáze, které 
práce vyvolávají. Věřte, že se nesnáze snažíme minimalizovat 
a práce koordinovat. Za to patří dík nejen zhotovitelům děl, ale 
i hospodářskému odboru a odboru rozvoje města. Všichni přece 
chceme, aby se město odělo do krásy, všímáme si proto 
i aktivity soukromých investorů, kteří též pečují o své domy, 
místa, své okolí.

Přeji Vám krásné jaro.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Milí Klatované,

název pro tento příspěvek do 
Zpravodaje jsem si „vypůjčil 
z Balbína“, z práce Bohuslava 
Balbína, českého jezuity, 
historika, vzdělance, který 
v Klatovech opakovaně pobý-
val a zřejmě tu i napsal text 
(rozpravu) později nepřesně 
nazvaný „Obrana jazyka 
slovanského, zvláště pak 
českého“ (dostupný v českém 
překladu na internetu). 
Vrcholným dílem tohoto muže 
pak byla latinsky psaná 

vlastivědná encyklopedie „Miscellanea historica regni 
Bohemiae“ neboli „Rozmanitosti z historie Království 
českého“, dílo zřejmě nedoceněné a málo známé. Proto je více 
než záslužné, že se nyní etabloval tým, který chce toto změnit.

Miscellanea nejen balbínovská
Proto jsme uvítali, že se historické konference, jež se o po-

sledním dubnovém víkendu konala v rámci projektu Barokní 
jezuitské Klatovy, zúčastnili i editor (prof. Komárek) a pře-
kladatel (dr. Jiří Čepelák) v minulém roce vydaného prvního 
dílu Balbínových Miscellaneí. Úctyhodný počin nakladatelství 
Academia si po právu zasloužil ocenění. Balbína představili 
nejen jako historika, ale i jako (de facto) prvního významného 
českého přírodovědce a vzpomněli i odkazů, které se v knize 
nalézají na Klatovy, Klatovsko a okolí. Nezbývá než doufat, že 
knihu do svého fondu brzy zařadí i Městská knihovna, která se 
spolu se spolkem Klatovské katakomby a SNK, s.r.o. 
a Pavilonem skla zasloužila o konání letošního ročníku 
Barokních jezuitských Klatov.

Oslavy osvobození
Možná nebudu sám, kdo zmíní oslavy osvobození, přesto 

mně dovolte několik drobných poznámek. Oslavy začínají 
tradičně na Zhůří, vždy 5. května, kde došlo k (zřejmě) 
posledním bojům 2. světové války na území našeho okresu. 
Tradičně se tu setkávají nejen zástupci měst Klatovy a Sušice 
s delegáty amerického velvyslanectví v Praze, ale zejména 
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Rozmanitosti nejen klatovské

2x foto: Karel Nováček
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Vážení občané,

několik měsíců po vzniku 
Československa byly v Klato-
vech krátce po sobě vysazeny 
dvě Lípy svobody. První vysa-
dil Československý jezdecký 
pluk č. 14 v Klatovech 
1. 5. 1919. Vojáci při této pří-
ležitosti uspořádali májovou 
slavnost. Druhá lípa byla vy-
sazena Klatovany 4. 5. 1919 
v Mercandinových sadech 
poblíž kolonády. Organizace 
aktu v parku se ujali zejména 
studenti a sokolové. Týdeník 
Šumavan tehdy citoval z pro-

jevu jednatele klatovského Sokola Ferdinanda Malkovského: 
„Zasadili jste lípu posvátnou všemu lidu slovanskému jako 
živoucí a viditelný památník našeho osvobození a zavazujete se 
ošetřovat ji a šířit lásku ke všemu stromoví, aby z vlasti naší 
stal se jediný, veliký krásný sad, zemský ráj, jak zpíváme ve své 
národní hymně. Jste šťastni, že dočkali jste se již na prahu 
života dějinného osvobození své krásné vlasti, pro níž otcové 
a bratři vaši krváceli, a na jejíž oltář i mnohý z našich 
nejdražších položil život. Při svaté památce těchto národních 
hrdinů slibte si dnes slavnostně, že ze všech sil již nyní se 
přičiníte, abyste pilnou prací ve škole a sokolskou ukázněností 
v celém životě připravili se na vážné povinnosti řádných synů 
a dcer svého národa.“ Myslím, že i dnes si můžeme vzít z jeho 
slov příklad.

Původní lípa se dnešních dní bohužel nedožila. Rozhodli 
jsme se ji tedy nahradit u příležitosti výročí osvobození města 
americkou armádou v roce, kdy si připomínáme 100. výročí 
založení Československa. Novou lípu jsme slavnostně vysadili 
v pátek 4. 5. 2018 v zadní části Mercandinových sadů za účasti 
několika spolků, organizací, armády a policie. Členové Klubu 
3. armády v Klatovech, kteří vysazení lípy iniciovali, přišli 
v dobových uniformách. Atmosféru vysazování první klatovské 
Lípy svobody před 99 lety připomnělo vystoupení dětského 
folklorního souboru Šumavánek působícího pod TJ Sokol 
Klatovy. I v roce 1919 byli přítomni zástupci města a spolků 
a na dochovaných dobových fotografiích jsou vidět účastníci 
v krojích. 

Akce Zdravého města Klatovy

Dne 26. 5. 2018 se bude konat již 7. ročník AVON pochodu 
v Klatovech. Pochod, který bude zahájen na náměstí, povede 
tradiční nenáročnou trasou městem. Na závěr pochodu 
vysadíme na travnatém pásu u hradeb v Plzeňské ulici další 
pěkně kvetoucí keř. Toto se už stalo za uplynulá léta tradicí 
a z voňavých keřů zde postupně vzniklo malé „AVON zákoutí“. 
Program na náměstí bude od 11.00 do 15.00 hodin, 
jeho součástí bude od 14.00 hodin vystoupení zpěvačky 
Ilony Csákové s kapelou. 

Následující měsíc, ve středu 27. 6. se uskuteční akce na 
sportovním areálu na Vodojemu s názvem „Táhneme za jeden 
provaz“, která propojí aktivity handicapovaných a zdravých 
lidí. Zapojí se do ní několik klatovských škol.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

V Mercandinových sadech byla obnovena Lípa svobody
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25. 5. | pátek | 8.00 – 16.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výpěstků a potravin.

VÝSTAVY:
17. 5. | čtvrtek | 17.00 | KD II. patro klub. 204, vchod vrátnicí |
 KAREL FOUD - Činnost amerického letectva nad územím 

předmnichovského Československa.

19. 5. | sobota | 17.00 | KD II. patro klub. 204, vchod vrátnicí | 
FILIP VOJTÁŠEK
Železnice a silnice na klatovsku pod palbou hloubkařů.

24. 5. | čtvrtek | 17.00 | KD II. patro klub. 204, vchod vrátnicí |
MICHAELA VYHNISOVÁ 
Jak můj dědeček zahájil leteckou válku aneb vzpomínky na 
českého pilota u R.A.F. Jaroslava Vyhnise.
Výstava k výročí osvobození ve spolupráci s Klubem 3. armády 
v Klatovech, Rotou Nazdar o.s. a Czech Spitfire Clubem.

Do 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ 
FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.

PŘIPRAVUJEME: 

4. – 9. 6. | pracovní dny | 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD ǀ 
MY A PŘÍRODA – výstava výtvarných a fotografických prací 
dětí a mládeže na téma „PŘÍRODA“.

9. 6. | sobota | 9.00 | KD Klatovy MY A PŘÍRODA
Pěvecká soutěž dětí a mládeže na téma „PŘÍRODA“. 
Vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže.

15. 6. – 13. 7. | pracovní dny | 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD ǀ 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
Vernisáž 14. 6. od 17.00 hod.

16. – 17. 6. | sobota – klatovská Hůrka, neděle – letní kino |
KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI 
- přehlídka amatérských divadelních spolků a společností.

21. 6. | čtvrtek | 17.00 | KD Klatovy | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů působících  při MKS Klatovy.

 |  | 

22. 6. ǀ pátek ǀ 8.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výpěstků a potravin. 

22. – 23. 6. | pátek – sobota | letní kino | 
Café Jednorožec | Bistro Vlaštovka | 
Čajovna U Naší milé Paní | Music club Střelnice | 
STRÝC OF KLATOVY
Čtvrtý ročník ojedinělého multižánrového hudebního festivalu na 
pěti místech v centru Klatov.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
BRIGÁDA NA ČERNÉ VĚŽI
Na nadcházející turistickou sezónu nabízíme brigádu na Černé věži. 
Jedná se o prodej vstupenek a suvenýrů a poskytování informací 
návštěvníkům. Vhodné také pro studenty nebo seniory. 
Nástup možný ihned. Více informací na telefonu: 724 823 466, 
emailu: info@mksklatovy.cz nebo v budově kulturního domu.

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

VÝSTAVY:

Čítárna:
Lenka Štěrbáčková – Malované šperky
Galerie knihovny: 
MŠ Máchova – Rok v naší mateřské škole
Půjčovna pro dospělé čtenáře:

Čtvrtek 17. května, od 17 hodin, společenský sál knihovny
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. – přednáška na téma 
1618–2018, 400 let od stavovského povstání – na cestě k Bílé hoře.

Čtvrtek 24. května, od 18 hodin, společenský sál knihovny
Dan Kadlec – Indonésie – LOMBOK
Během přednášky se podíváme na Lombok, jeden z menších 
indonéských ostrovů. Vypravíme se na Rinjani, druhou nejvyšší sopku 
Indonésie, do lesů s mnoha vodopády na jeho úbočí i na nádherné pláže 
na jižní straně ostrova.

Čtvrtek 31. května, od 18 hodin, společenský sál knihovny
Městská knihovna Klatovy srdečně zve na slavnostní prezentaci nové 
knihy Anny Vlčkové – Krev anděla. Její děj, odehrávající se na 
Šumavě v letech 1928–1946, vznikl podle skutečné události na základě 
vyprávění paní Gerlindy Chroustové.
Hudební doprovod Duo Musette – písně v hebrejštině a v jidiš.

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

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Jaroslav Kříž – Fotografie Šumavy

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– květen 2018

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

Od středy do neděle  MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.

Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

1. – 6. 5. „Chodská svarba“ 2/2
8. – 13. 5. Janovičtí ochotníci - Uličnice 1/2 
15. – 20. 5. Janovičtí ochotníci - Uličnice 2/2
22. 5. – 27. 5. Šumavský sraz Dněpr-Ural
29. 5. – 3. 6. Balada pro banditu 1/2 - Sušice

www.filmpro.cz
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www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.czStálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
16. středa od 19.30, divadlo Klatovy – vstupenky již v prodeji
DÍVČÍ VÁLKA - F. R. Čech. Představení Dívčí válka je 
nejnavštěvovanější divadelní komedie všech dob pojednávající 
o věčném boji mezi muži a ženami. Čechovo prozatímně osvobozené 
divadlo Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří 
Štědroň, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Martina 
Štastná, David Voráček, Martha Olšrová, Anna Kadeřávková a další. 
vstupné Kč 360,-/340,-/320,- 

17. čtvrtek od 17.00  a od 18.30, divadlo Klatovy 
DĚTI V AKCI
Během večera se představí děti z tanečních kroužků, které působí při 
DDM Klatovy. V prvním bloku budou vystupovat menší děti a od 18.30 
ty starší, zkušenější. V divadle se představíme již po čtvrté. Uvádíme ve 
spolupráci se Sálou divadelní scénou Klatovy.
 
18. pátek v 17.30, divadlo Klatovy – prodej vstupenek od 23. 4. 2018
ZAFOUKEJ VĚTŘÍČKU
Dětský folklorní soubor Šumavánek ve spolupráci se Stálou divadelní 
scénou Klatovy pořádají hudebně-taneční pořad k oslavě narozenin. 
V letošním roce je tomu 35 let, kdy se opět začaly scházet děti 
v Šumavánku a rozdávat radost lidovou písničkou a tancem. A jak se jim 
to daří nyní? Přijďte se podívat. Vstupné: 150,- Kč.  

29. úterý od 18.00, divadlo – jeviště /aréna/ Klatovy - postranní vchod 
z náměstí – Varhanní koncert studentů ZUŠ J. Kličky Klatovy a ZUŠ 
T. Brzkové Plzeň
Pořádáme ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy.

– květen 2018

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v KlatovechVlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: i ,   
Otevírací doba duben: út–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin

 so, 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

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 3. 6. 2018 | Šperk, ozdoba ženy – výstava ze sbírek klatovského 
muzea, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Muzea Karlovy 
Vary a Střední umělecké školy v Turnově.
do 3. 6. 2018 | Fochtle a voháňky – výstava vějířů ze sbírek 
klatovského muzea.
do 3. 6. 2018 | Drahé kameny v klenotnictví –  ukázka kamenů 
užívaných v klenotnictví ze sbírek muzeí a soukromých subjektů

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA:
29. 5. 2018 | úterý | 17.00 | vstupní sál muzea | Šperk, ozdoba ženy 
– komentovaná prohlídka k výstavě s kurátorkou výstavy PhDr. Mila-
dou Čermákovu a Mgr. Karolinou Vítovcovou; vstupné 60/30 Kč.

nfo@muzeumklatovy.cz www.muzeum.klatovynet.cz

PŘEDNÁŠKA: 
29. 5. 2018 | úterý | 17.00 | přednáškový sál | 
Drahé kameny v klenotnictví – přednáší soukromý sběratel minerálů 
Libor Škubal; vstupné 60/30 Kč.

Mimořádné kulturní akce
18. 5. 2017 | pátek | Den muzeí – v tento den je do všech výstav 
v muzeu volný vstup.

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 květen: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00; 
Vstupné do barokní lékárny: plné 80,- Kč, snížené 50,- Kč; rodinné 
190,- Kč (max. 2 dospělí a 3 děti); hromadné 30,- Kč (pro školní 
výpravy MŠ, ZŠ, SŠ); 
Možnost zakoupení společné vstupenky do barokní lékárny 
a klatovského muzea (plné 110,- Kč; snížené 60,- Kč; rodinné 
250,- Kč; hromadné 40,- Kč)
Prohlídky se v otevírací době konají při minimálním počtu 5 osob. 
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.
18. 5. 2017 | pátek | Den muzeí – v tento den je do barokní lékárny 
volný vstup

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 květen: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném před-
stihu na telefonním čísle: 721 721 908, mimořádné vstupné: 80/40 Kč

Kulturní akce na květen 2018Kulturní akce na květen 2018
- příspěvková organizace- příspěvková organizace

31. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
LÍBÁNKY NA JADRANU - Režie: Patrik Hartl, Studio DVA divadlo
Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce 
i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování 
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: Eva Holubová, Bob Klepl, 
Marika Šoposká, Václav Jílek/Štěpán Benoni

Připravujeme na červen:
18. pondělí od 19.30, divadlo Klatovy – vstupenky od 16. 4. 2018
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH - Richard Alfieri
Světově proslulý divadelní hit. Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění 
a hledání společné řeči. Madame Lili Harrison si najme Michaela 
Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču a moderní 
tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu 
zdánlivě nemají nic společného, nakonec najdou společnou řeč 
a vzájemně si pomůžou... Režie: Zdeněk Dušek – Divadlo Bolka 
Polívky. Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus

19. úterý od 19.30, divadlo Klatovy – prodej vstupenek od 16. 4. 2018 
MANUÁL ZRALÉ ŽENY – HALINA PAWLOWSKÁ 
Halina Pawlowská tvrdí, že když slyší slovo „zralá“, vybaví se jí sýr, 
u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. Zároveň ale říká, že zralost je 
báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už 
pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste 
jedinci s moudrým pohledem na svět. Účinkuje: Halina Pawlowská  

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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Ještě do 8. 5. 2018 mohou návštěvníci Pavilonu skla vidět výstavu 
Čeští světci v šumavské lidové podmalbě, která je krátkou 
procházkou tradičním lidovým uměním podmalby na skle. 
Výstava představuje historickou podmalbu na dílech zapůjčených 
laskavě ze sbírek muzeí v Klatovech, Domažlicích, Plzni 
a Národního muzea v Praze. Také jsou zde zastoupena díla 
lidových umělců nedávné minulosti (Václav Hrabánek) 
i současnosti (Jaroslava Korandová). Jde o projekt připravený 
u příležitosti 12. ročníku Barokních jezuitských Klatov a vedle sv. 
Václava, Jana Nepomuckého a dalších je zde i několik podmaleb 
na skle s Pannou Marií Klatovskou. 

Na dalších několik týdnů bude pavilon patřit současným 
sklářům. Šest sklářských dílen se představí svým barevným 
a hlavně hutním sklem ve výstavě Příběhy českých sklářských 
ateliérů. Z účastníků má nejblíže do Klatov Jan Gábor ze Sušice. 
Docela daleko to pak mají skláři ze severních Čech – Zdeněk 
Kunc z Radvance u Nového Boru, Florianova huť z Častolovic 
u České Lípy a Zdeněk Petr z Jesenného u Železného Brodu. 
Skláře z Vysočiny pak reprezentuje Ateliér Valner z Přibyslavi 
a moravské Atelier Morava z Vizovic. Mnohotvárná produkce 
těchto skláren a umělců ukazuje, že pro české a moravské sklo je 
stále typická až neuvěřitelná kreativita a technická virtuozita. 
Výstava potrvá do 14. 6. 2018. 

Jako doprovodný program k této výstavě jsme připravili akci 
Sobota se sklářskými ateliéry, která se bude konat 26. 5. od 10 
do 17 hodin v zahradě PASKu. Ten den se zde rozhoří sklářská 
pec a skláři se svými pomocníky budou předvádět různá kouzla se 
sklem. Předváděny budou vedle toho i jiné techniky – například 
výroba lamp z vitrážového skla (Tiffany lampy). Jednotlivé 

Jaro v PASKu

ateliéry tu budou mít také vlastní stánky, v nichž představí širší 
paletu svých výrobků, které budou prodávat. Návštěvníci tak 
budou mít jedinečnou příležitost ke koupi kvalitního českého 
skla mnoha tvarů, dekorů i v různých cenových relacích přímo od 
jeho výrobců.  Najdou zde vše od malých těžítek až po náročně 
dekorované vázy či mísy. Srdečně zveme na tuto unikátní akci, 
kterou nebylo vůbec snadné zorganizovat.

Podrobnosti o konání všech akcí budou postupně 
zveřejňovány na . 

Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

www.pask-klatovy.cz

V jarním období byly jako každoročně umístěny v Klatovech 
a jeho integrovaných obcích hnědé kontejnery na BIO odpady. 
Po zkušenostech z předchozích let upozorňujeme naše občany, že 
tyto kontejnery jsou určeny p o u z e    n a   b i o o d p a d. 

Ostatní druhy odpadů do těchto kontejnerů nepatří. Tím, že do 
hnědých kontejnerů je ve velké míře odhazován i ostatní 
komunální odpad, není možné sebraný biomateriál dále využívat 
v kompostárně, která byla k tomuto účelu zřízena, ale bohužel 
tento materiál končí na skládce komunálního odpadu. Tím 
dochází ke snižování produkce kompostu na kompostárně, který 
je dále využíván pro rekultivační práce – tedy takto vytříděný 
odpad přináší městu další užitek. Naopak je město nuceno vyna-
kládat další finanční prostředky za uložení materiálu na skládce.

Mezi bioodpad patří:
tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad 
včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů 
a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu 
drobných zvířat atd.

Mezi bioodpad nepatří:
pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), 
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, sáčky 
z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Děkuji všem, kteří třídí odpady a dodržují základní pravidla 
třídění.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Hnědé kontejnery na bioodpad
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Na podporu třídění a recyklace baterií projede v červnu 
Českou republiku již podruhé tým Recyklojízdy. Tříčlenná 
skupinka nadšenců na elektrokolech si dala za cíl zdolat za 
10 dní 800 kilometrů. Na cestu se vydá 13. června 2018 
z Frenštátu pod Radhoštěm. Cílovým místem bude 22. června 
2018 město Cheb. Na cestě bude mít 24 zastávek v českých 
a moravských městech. Jednou z nich budou i Klatovy.

„Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi 
lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se někomu mohou zdát 
baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet 
na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím 
životní prostředí,“ říká Eva Gallatová, která je členkou týmu 
Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou společnost 
ECOBAT, která v České republice zajišťuje zpětný odběr 
a recyklaci baterií. 

Vzkaz od Recyklojízdy: Přineste nám baterky

V Klatovech bude mít Recyklojízda svou zastávku 
20. června v 11.30 – 12.00 hod na sběrném dvoře, 
Dr. Sedláka 782. Půjde o krátké setkání s obyvateli, školáky 
a se zástupci městského úřadu. Tým Recyklojízdy už nám dnes 
vzkazuje: „Největší radost nám uděláte, když nám přinesete 
použité baterie. Na kolech je sice neodvezeme, ale rádi se pro 
ně po Recyklojízdě vrátíme.“ 

Použité baterie pro Recyklojízdu můžete už nyní 
odevzdávat ve sběrném dvoře. 

Recyklojízda je otevřený projekt, a pokud si vedle sběru 
baterií chcete užít i společné zážitky, můžete se k týmu 
Recyklojízdy připojit a část nebo celou cestu s nimi zdolat na 
kole či elektrokole. Bližší informace o trase jsou k dispozici na 
webu recyklojizda.ecobat.cz.

Zatím jen polovina baterií končí na recyklaci, pojďme to 
změnit!

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány 
do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, 
protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí 
přírodě. A to je hlavní cíl Recyklojízdy – přesvědčit lidi, aby 
použité baterie odevzdávali na recyklaci. Když hodíte baterii 
do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve 

Na podporu třídění a recyklace baterií projede republiku 
spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, 
včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní 
a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc 
k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu 
neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci 
z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména 
kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. 

Sběrných míst je v ČR už přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou 
červené venkovní kontejnery na třídění drobných 
elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získává odevzdávání 
baterií v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do 
supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. A pokud ještě 
nevíte, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete ve 
vyhledávači .

Kontakt pro další informace:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, PR Manager
mail: jana.cechova@open-com.cz
tel.: + 420 603 574 631
Město Klatovy
Ing. Libor Hošek – vedoucí odboru ŽP
mail: lihosek@mukt.cz
tel.: +420 376 347 353, +420 602 230 000

mapa.ecobat.cz

R e c y k l o j í z d a



Blíží se začátek sezóny 2018 na klatovském letišti a rádi 
bychom Vás informovali o dění v areálu letiště a zároveň 
i pozvali na veškeré plánované akce.

Tak jako v minulých letech se i nadále společnost Pink 
Aviation, spol s r.o. spolu s Pošumavským aeroklubem Klatovy 
snaží vyhovět požadavku vedení města Klatov na zkrácení 
hlavní letové sezóny a zmírnění hlukové zátěže. Veškerou 
letovou činnost v České republice řídí Řízení letového provozu 
Praha, jež určuje oběma společnostem pravidla létání. Společně 
se starostou města Klatov jsme s „leteckými úřady“ projednali 
rozšíření vzdušného leteckého koridoru, zejména s ohledem na 
stoupání letadel. Oproti minulosti je stanoven tak, aby se co 
nejvíce vyhýbal hustě zastavěným oblastem a tím se omezila 
i nadměrná hlučnost. Pošumavský aeroklub Klatovy jako 
provozovatel letiště Klatovy není lhostejný k názorům obyvatel 
Klatov a okolních obcí v regionu. V rámci organizace svého 
vlastního provozu vydal opatření, která mají za cíl výrazně 
omezit přelety nad obcemi v blízkosti letiště motorovými 
letadly. Změněna bude i Letecká informační příručka, která 
stanovuje trasy letů po okruhu, minimální přeletové výšky atd. 
Tyto organizační pokyny jsou závazné pro celou leteckou 
komunitu, která přiletí do oblasti Klatov.

Hlavní parašutistická sezóna je rozdělena do 3 etap:
1. 26. 4. 2018 až 19. 5. 2018,
2. 15. 6. 2018 až 24. 6. 2018,
3. 26. 7. 2018 až 19. 8. 2018.

Provoz na letišti v Klatovech v roce 2018
Areál klatovského letiště je 

hojně navštěvován nejen spor-
tovními parašutisty, ale je také 
atraktivním turistickým cílem. 
Diváci se mohou i letos těšit na 
zajímavé události jako vector 
festival (18.–24.6.), kterého se 
zúčastní parašutisté z celého 
světa. V srpnu pak budou následovat atraktivní a oblíbené 
závody na vysokorychlostních padácích nad vodní hladinou 
Canopy piloting PINK open‘ (15.–19. 8.).

V letošním roce si opět nenechte ujít „Den otevřených 
dveří“. Po úspěšné realizaci a kladných ohlasech z minulého 
roku chystáme opět Den otevřených dveří. Proběhne při 
příležitosti zahájení 3. etapy parašutistického provozu. Můžete 
se těšit na prohlídky letadel, příjemnou atmosféru, výherní 
soutěže a zajištění atrakcí nejen pro nejmenší. Termín konání 
bude upřesněn v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Děkujeme vám za vstřícný přístup k naší činnosti. Jsme 
přesvědčeni, že krom určité zátěže po dobu hlavní letové 
sezóny jsme pro Klatovy rovněž přínosem. Každoročně do 
našeho města díky klatovskému letišti zavítají i tisíce 
návštěvníků. O probíhajících akcích vás budeme pravidelně 
informovat a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím 
obraťte.

Zdeněk Sklenář, Pošumavský aeroklub Klatovy
Petr Hlaváček, Pink Aviation, spol. s r.o.
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ZDARMA

Vážení Klatované,

pravidelně Vás v posledních 
měsících na této stránce 
informuji o probíhajících či 
chystaných opravách komuni-
kací v našem městě. Nejinak 
je tomu i dnes. Považuji za 
velmi důležité, abyste se 
dopředu mohli připravit na 
určitá omezení, bez kterých se 
žádná stavba neobejde.

Klatovskou poutí ustanou 
rozsáhlé úpravy Plánické 

ulice, jež je společnou akcí 
našeho města a Plzeňského 
kraje. A právě s ohledem na 
nejvýznamnější letní slavnost 
byl harmonogram prací uzpů-
soben tak, aby nebyl narušen 
ani průběh populárního 
folklórního festivalu, ani 
provoz pouťových atrakcí na 
Erbenově náměstí.

Vzápětí po pouťových 
dnech se pak rozběhnou 
opravy státní silnice I/22 
v Soběticích a Tyršově ulici. 
Ředitelství silnic a dálnic 
obnoví živičný povrch od 
pošty po okružní křižovatku 
u parku a naváže tím na ob-
dobnou rekonstrukci z před-
chozích let na Domažlické 
a Plzeňské ulici. Městským 
podílem zde bude oprava 
vodovodního řadu a chodníků 
včetně veřejného osvětlení 
mezi kulturním domem 
a Podbranskou ulicí. Většina 
prací by zde měla skončit 
s koncem prázdnin.

Rozsáhlejší, a tím pádem 
i déletrvající stavbou, bude 
průtah Soběticemi. Krom 
opravy dešťové kanalizace 

Opravy komunikací...Opravy komunikací...
a výměny vodovodu dojde 
i na přeložku plynovodu. 
Zcela zásadní zde však bude 
důraz na zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu, po které 
místní velmi naléhavě volají. 
Proto zde bude vybudován 
rovněž chodník a stezky pro 
cyklisty. 

Obě výše popsané stavby 
budou probíhat za částečné 
uzavírky silnice I/22. Vzhle-
dem k hustotě provozu na této 
komunikaci Vás žádám o ma-
ximální vzájemnou ohle-
duplnost, aby nedocházelo ke 
zbytečným kolizím.

O přesném harmonogramu 
prací a s nimi spojených 
dopravních opatřeních budete 
informováni prostřednictvím 
pracovníků hospodářského 
odboru a k dispozici budou 
samozřejmě také na inter-
netových stránkách města.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Rozmanitosti nejen 
klatovské
strana 2

Klatovská teplárna 
získala počtvrté ocenění 
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Změny ve vydávání 
dokladů
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Opravy komunikací 
v červnu 2018
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Klatovská pouť v roce 
2018 – dopravní omezení
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Vybráno z obsahu:

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 3. 7. 2018 od 19.00 h
malý sál kulturního domu

Jednání rady města

Úterý  26. 6. 2018



a spolek Klatovské katakomby, ve spolupráci s dalšími 
organizacemi a jako součást projektu Západočeské baroko, 
v dominikánském klášteře a přilehlém parku připravilo 
Barokní svatovítskou noc. Barokní noc se v Klatovech koná 
již potřetí, tedy skoro tradičně. Jejím smyslem je nejen pobavit 
účastníky, ale zejména „netradiční a nenásilnou formou“ 
připomenout, že naše životy nemají jen rozměr současnosti. 
Pohled zpět je stejně důležitý jako pohled dopředu. Barokní 
hudba, verše, jež bude ve Vrchlického sadech při barokní noci 
recitovat herec Jan Potměšil, divadelní představení – to vše 
nás přesvědčí o tom, že s lidmi, kteří v oné době žili, máme 
cosi podstatného společné. I my jako oni věříme v lásku, 
pravdu a naději a chápeme, že se mnohdy tyto ctnosti nesnad-
no prosazují. Sepětí generací a věků nám, věřím, dá i určitý 
respekt a úctu k tomu, co bylo a je v Klatovech vytvořeno. 
Stojí za to mít své město krásné a krásně se k němu chovat.

Zaznamenal jsem zajímavou diskusi na „žhavé téma“, jímž 
jsou tzv. „open data“, tj. otevřená data, přístup 
k informacím. Položil jsem si otázku, nakolik jsme jako město 
otevření, nakolik si může každý, kdo má zájem, zjistit 
informace o našem městě - ve vícero rovinách. A nechtěl jsem 
tentokráte zkoumat kulturní, společenské, sportovní aj. akce 
a informace. Ověřil jsem si, že na webových stránkách města 
jsou podrobné informace o rozpočtu, jeho sestavení, plnění, 
o rozborech hospodaření města i jeho organizací. Jsou tu 
i informace o hlavních projektech (například i o revitalizaci 
Vrchlického sadů), o územním plánu, o strategii rozvoje 
města, kterou jsme v minulém roce přijali, o dotacích, zápisy 
z jednání a usnesení zastupitelstva, rady města atd. V diskusi, 
kterou jsem zmínil, zazněla teze, že „města informace o sobě 
tají…“ Nezdá se mi, že by mohla. Jiná je ale otázka, nakolik 
umíme komunikovat, nejen informace sdělovat, nabízet, ale 
i si je s občany „vyměňovat“, získávat zpětnou reakci. Při 
přípravě strategie rozvoje jsme uskutečnili zajímavé šetření 
názorů Klatovanů (viz analytická část strategie na webu), stáli 
jsme o jejich názor. Největším úskalím ale bylo, abychom 
získali relevantní a reálný názor, padni komu padni. I proto je 
výborné, že se tématu začínají lidé věnovat. Líbí se mi např. 
projekt, který pod vedením Ing. Karla Rejthara připravili žáci 
Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. 
Naleznete jej na www adrese . 
Zjistíte zde např., jaké je vytížení přepážek při vyřizování 
občanských průkazů a pasů, kolik projede aut Plzeňskou ulicí 
či kolik je žáků v základních školách v Klatovech. Vše jsou to 
veřejně přístupná data, studenti se s nimi učí pracovat, 
uvažovat o nich. Z dat dělají informace, a to i díky moderním 
IT prostředkům. Informace a jejich prezentace v souvislostech 
jsou klíčem k budoucnosti, tomu rozumíme všichni. Víme 
však všichni, jak na to? Já si myslím, že ne. I proto bude 
důležité se tomuto tématu věnovat v blízké budoucnosti.

Přeji Vám krásné léto.

http://klatovy.maleskoly.info/

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři Zpravodaje,

letošní, poněkud nezvykle 
suché a teplé jaro, je velmi 
příjemné. Láká k procházkám 
a vůbec k pobytu na čerstvém 
vzduchu. Máme z něj 
povětšinou radost. Jinak 
ovšem na teplé a suché počasí 
zřejmě nahlížejí zemědělci 
a zahrádkáři, které trápí tu 
i onde nedostatek vody. 
Trochu to komplikovalo ži-
vot i nám při revitalizaci 
Vrchlického sadů, která je 
nyní dokončena, a to při 

zakládání trávníků a dalších parkových úpravách. I proto jsme 
pozdrželi termín otevření sadů, aby si zeleň mohla 
„vydechnout, vzpamatovat se a připravit se“ na nápor 
návštěvníků parku. Od víkendu 16. 6. už bude park v plném 
provozu. Co vše se změnilo, posoudíte záhy sami. Věřím, že 
oceníte nejen um architekta Jakuba Chvojky, ale i firmy 
Gardenline, jež práce realizovala. Vrchlického sady, oáza 
zeleně v samém srdci města, se nyní zařadí k Hostašovým 
a Mercandinovým sadům, které byly či ještě jsou pečlivě 
revitalizovány. Až letos práce v parcích skončí, budeme si 
moci říci, že v posledních letech byly v Klatovech obnoveny 
parky v rozsahu, který naše generace nepamatuje. Jsme rádi, 
vidíme-li, jak jsou již nyní využívány např. Mercandinovy 
sady. Staly se opět oblíbeným místem vycházek, 
dostaveníček, setkávání se, různých kulturních a spole-
čenských akcí a dokonce se zde i konají svatby. Staly se 
součástí života města. Věřím, že stejně se záhy do života 
města vrátí i Vrchlického sady a více než 10 mil. Kč, které 
byly na jejich obnovu vynaloženy, se tak více než vyplatí. 
Poprosím všechny budoucí návštěvníky parku, aby se k němu 
chovali jako ke svému - smutný by byl pohled na poházené 
odpadky, popsané a poničené lavičky, poškozené květiny 
a trávníky, nezdá se Vám?

A pokud máte rádi baroko a barokní slavnosti, možná se 
zde potkáme již 15. června večer, na kdy město Klatovy 
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Rozmanitosti nejen klatovské

2x foto: Karel Nováček
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Vážení občané,

společnost Klatovská teplárna 
a.s. získala v rámci hodnocení 
„CZECH TOP 100 skóringové 
ocenění Czech Stability 
Award - AAA Excelentní“, 
čímž se již počtvrté zařadila 
mezi nejstabilnější firmy 
České republiky. Jde o ne-
závislé hodnocení, které 
poskytuje celkový pohled na 
stabilitu a bonitu společnosti, 
deklaruje vysokou pravdě-
podobnost plnění závazků 
z obchodních styků, vysokou 
návratnost investic, nízké 

úvěrové riziko, minimální riziko úpadku, praktikování politiky 
otevřené komunikace a poskytování dostatku informací 
o výsledcích svého hospodaření a vlastnické struktuře. Ocenění 
přináší řadu marketingových a obchodních benefitů a výrazně 
zvyšuje prestiž a důvěryhodnost společnosti. Klatovská 
teplárna a.s. se tak řadí mezi méně než 2 % (AAA) firem v celé 
České republice, které na toto ocenění dosahují. 

Nová publikace městské edice nahlíží do života našich 
předků

V těchto dnech vyšla 
v rámci naší městské edice nová 
publikace s názvem „Krá-
lovské krajské město Klatovy 
z hlediska historického, 
lékařského a topografického“. 
Autorem tohoto díla je první 
klatovský starosta Jan Karel 
Nausch, který stál v čele města 
v letech 1850–1860 a v letech 
1881–1884. V mezidobí byl 
stále členem zastupitelstva 
a nějaký čas i náměstkem starosty Josefa Císaře. Donedávna 
patřil první klatovský starosta spíše k opomíjeným osobnostem 
města, v povědomí lidí přetrvávali spíše starostové JUDr. Karel 
Hostaš, coby zakladatel klatovského muzea, či MUDr. Alois 
Mašek, který se zasadil o vybudování klatovské nemocnice. Za 
tento fakt může především malá informovanost o této osobnosti 
klatovských dějin 19. století. Věřím, že se to po vydání této pu-
blikace změní. Nauschův rukopis nám totiž představuje nejen 
Klatovy 19. století, ale i mimořádnou osobnost jeho pisatele.

Rukopis psaný kurentem, tedy německou obdobou 
novogotického kurzívního písma, je uložen ve Vlastivědném 
muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, které jeho překlad umožnilo. 
Překlad nebyl snadnou záležitostí, neboť text obsahoval 
například řadu dnes již neznámých odborných lékařských 
výrazů. Původní text tak bylo nutné opatřit ještě poznámkovým 
aparátem, který upřesňuje a vysvětluje dobové formulace. Ten 
vytvořila ve spolupráci s doc. Mgr. Karlem Černým, Ph.D. 
Mgr. Ladislava Váňová. 

Jan Karel Nausch zachytil ve svých pamětech rozvíjející se 
Klatovy 19. století, ale i odvrácenou tvář města. Popisuje různé 
problémy, které občany města trápily. Zabývá se rovněž 
každodenním životem různých vrstev občanů. Uvádí, co jedli, 
co pěstovali, jak se oblékali i jak spali. Jeho paměti jsou tak 
skvělou sondou do světa našich předků, která nám umožňuje 
nahlédnout pod pokličku strohých historických dat. Zároveň 
popisuje různá místa ve městě, události i širší usazení města 
v Pošumaví.

Doba, kterou rukopis zachycuje, změnila tehdejší město od 
základů. Krátce po uvedení Jana Karla Nausche do úřadu 
starosty bylo vydlážděno do té doby prašné náměstí. Tato 
možná malá modernizace stála na počátku dalších významných 
proměn. Do města byla v sedmdesátých letech 19. století 
dovedena železnice, za kterou přicházeli podnikatelé z celého 
Pošumaví. V Klatovech v té době postupně vyrůstaly první 
moderní továrny – zejména šlo o kožedělný průmysl, výrobu 
prádla a košil, pivovarnictví i strojírenství. Úspěšný rozvoj 
města zapříčinil vznik peněžních ústavů a rozvoj školství. 
Intenzivně se rozvíjela spolková činnost.

Myslím, že tato publikace udělá radost všem Klatovanům, 
zájemcům o regionální historii i badatelům. 

Publikaci si můžete zakoupit v našem informačním centru.
Přeji hezký červen.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Klatovská teplárna získala počtvrté ocenění za stabilitu
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16. – 17. 6. | sobota – klatovská Hůrka, neděle – letní kino |
KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI 
- přehlídka amatérských divadelních spolků a společností. 

 Sobota 16. 6. 2018 – KLATOVSKÁ HŮRKA
14.00 | „O ZLÉ KOZE“ | Ochotníci Hory Matky Boží | loutkové 
představení  
14.45 | „ŽONGLÉR NA JEDNOKOLCE“ | Jiří Vališ
15.15 | „ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA“ | Divadelní spolek při 
ZŠ a MŠ Švihov
Neděle 17. 6. 2018 – LETNÍ KINO
  9.30 | „O POPELCE“ | Loutkové divadlo Brouček | maňáskové
představení 
10.15 | „O PYŠNÉ PRINCEZNĚ“ | Ochotnický spolek Nýrsko 
11.00 | „O SNĚHURCE…“ | Ochotnické dětské divadlo 
ZŠ Bolešiny 
12.00 – 14.00 | PAUZA - REPRODUKOVANÁ HUDBA 
14.00 | „MANŽELSTVÍ NA DRUHOU aneb BARILLONOVA 
SVATBA“ | Divadelní spolek Plánice 

21. 6. | čtvrtek | 17.00 | KD Klatovy | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů působících při MKS Klatovy v komponova-
ném programu.

22. 6. ǀ pátek ǀ 8.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výpěstků a potravin. 

22. – 23. 6. | pátek – sobota | letní kino | Café Jednorožec | Bistro 
Vlaštovka | Čajovna U Naší milé Paní | Music club Střelnice | 
STRÝC OF KLATOVY
Čtvrtý ročník ojedinělého multižánrového hudebního festivalu na 
pěti místech v centru Klatov.
Ve 4. ročníku ojedinělého multižánrového hudebního festivalu na 
pěti místech v centru Klatov vystoupí: 
22. 6. | pátek | 18.00 | Čajovna | Rocky Leon 
                     | 19.30 | Vlaštovka | Mirek Kemel
                     | 21.00 | Vlaštovka | Ivan Hlas Trio
23. 6. | sobota | 11.00 | Jednorožec | Bombarďák 
                    | 12.30 | Jednorožec | Arrogant Twins
                    | 14.00 | Střelnice | Fuzzy Vox
                    | 15.00 | Letní kino | Baro Chandel
                    | 16.00 | Střelnice | DebbiLove
                    | 17.00 | Letní kino | Povodí Ohře
                    | 18.00 | Střelnice | Kittchen & Aid Kid
                    | 19.00 | Letní kino | The Atavists
                    | 20.00 | Střelnice | Rocket Dogz
                    | 21.00 | Letní kino | WWW NEUROBEAT + Fajt
                    | 22.30 | Střelnice | Brandy Row & The Nightshades
                    | 00.00 | Střelnice | Delilahs

23. 6. ǀ sobota ǀ 9.30 – 16.30 ǀ VS, MS KD Klatovy ǀ 
DĚTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
Unikátní populárně-vědecká akce pro děti 6 - 12 let. Přednášky 
a workshopy, mobilní planetárium, science show. 
Zdarma, registrace předem nutná na .
Pořádá Klub nadaných dětí Mensa ČR Klatovy, partner Městské 
kulturní středisko Klatovy.

VÝSTAVY:
15. 6. – 4. 7. | pracovní dny | 9.00 – 16.00 ǀ 23. 6. | 9.30 – 16.30 | 

galerie Atrium KD ǀ 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
Vernisáž 14. 6. od 17.00 hod. spojená s přednáškou o NP Šumava.

Do 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ 
FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.

www.spektrum-kurzy.cz

PŘIPRAVUJEME: 

7. – 8. 7. ǀ KLATOVSKÁ POUŤOVÁ 
HELIGONKA ǀ letní kino | 
Tradiční akce o klatovské pouti. 

14. 7. ǀ OPEN AIR LÁZNĚ S HITRÁDIEM FM PLUS 
- hudební festival Camp Lázně Klatovy, start v 15.00 hodin. 
LINE-UP: ATMO MUSIC; ADAM MIŠÍK; REGINALD; 
ANNET CHARITONOVA; SOFIAN MEDJMEDJ; DIANA 
KALASHOVÁ; ADYS. 
Na letošním ročníku se poprvé můžeme potkat i s youtubery 
a musery z Music.ly! Afterpárty pod hvězdami. 

20. a 27. 7. | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU 
- v průběhu měsíce července bude probíhat v prostoru rene-
sančního dvorku ve Vídeňské ulici č.p. 66 cyklus hudebních 
koncertů, vždy v pátek od 18.00 hodin. 

20. 7. CLARINET FACTORY + GREEDIES ZUŠ Klatovy pod 
vedením J. Kaňky

27. 7. ŠTĚPÁN RAK + BOHEMICA - Daniel Krob 

11., 18., 25. 7. | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY - v průběhu měsíce 
července bude probíhat na klatovském náměstí cyklus letních 
hudebních koncertů, vždy ve středu od 18.00 hodin. 

11. 7. CHAI + CHUŤ 
18. 7. STRIPDOLLS + TŘÍSKÁČ 
25. 7. PETROVICKÁ SEDMIČKA 

28. 7. ǀ sobota | 21.00 | náměstí Míru | MNÁGA & ŽĎORP  
Koncert, předkapela NARTTU 19.00 hodin.

ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok 2018/2019
připravujeme nábor nových mažoretek a tanečnic - neváhejte a přijďte 
se podívat na ukázkové hodiny paní Dany Grünerové a Niny Faitové
18. 6. 16.30 - 17.15  MAŽORETKY MODERN
18. 6. 16.30 - 17.15  TANEČNÍ SKUPINA MODERN 

DRUHÉ KOLO ZÁPISŮ - ZÁŘÍ:
  5. 9. 16.00  MAŽORETKY MODERN
10. 9. 16.00  TANEČNÍ SKUPINA MODERN

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

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

Od středy do neděle  MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

12. – 17. 6. Oslava 70 let ZUŠ J.S.Bacha Dobřany 1/2
19. – 24. 6. Oslava 70 let ZUŠ J.S.Bacha Dobřany 2/2
26. 6. – 1. 7. Pohádka o líných strašidlech - divadlo Strašín 1/2

www.filmpro.cz
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www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.czStálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
14. čtvrtek od 18.00 – vstupenky již v prodeji
VE VÍRU TANCE aneb 150 let klatovského Sokola
Taneční a pohybové studio KROK Klatovy, Tělocvičná jednota SOKOL 
Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy pořádají 
taneční show. 
Účinkují: - skupiny a kurzy moderního tance Tanečního studia KROK 

   pod vedením Ivety Lízancové 
- dětský folklorní soubor ŠUMAVÁNEK pod vedením 
   Olgy Reitmajerové  

hosté večera: Gymnastická školička, oddělení sportovní gymnastiky, 
JM models a cvičenci sletových skladeb. 
Pořadem provází: Radek Nakládal, 
Mediální partneři: Televize FILMpro, Klatovský DENÍK, KODAK 
express. Vstupné Kč: 120,-/ 110,-/ 100,-

16. sobota od 18.00 – vstupenky již v prodeji
DANCE FIESTA 2018
7. ročník nevšedně komponovaného tanečního pořadu DANCE FIESTA 
2018, který představí celoroční práci všech věkových kategorií taneční 
skupiny Marty Dance Klatovy. Program letošní přehlídky bude 
obohacen dvěma hosty ze ZŠ Klatovy, Tolstého, a to s jejich tanečně-
parkourovou choreografií a fosforeskující show. 
Pořadem provedou Darina Strnadová a Vojtěch Štumpf. Pořádáme ve 
spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy. Vstupné Kč: 100,-

18. pondělí od 19.30, divadlo Klatovy – vstupenky od 16. 4. 2018
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH - Richard Alfieri
Světově proslulý divadelní hit. Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění 

– červen 2018

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne   9 – 12, 12.30 – 17 hodin
Výstavy 
Do 24. 6. 2018, purkrabství hradu Klenová
Fotografky ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
16. 6. 2018 od 15 hodin, sýpka Klenová 
vernisáž výstavy Vladimír Větrovský. Výstava potrvá do 5. 8. 2018.
16. 6. 2018 od 16 hodin, zámek Klenová 
vernisáž výstavy Eliáš Dolejší – Kryštof Kaplan – Vojtěch Míča – 
Sáva Spirova – Erika Velická. Výstava potrvá do 19. 8. 2018.
30. 6. 2018 od 16 hodin, purkrabství hradu Klenová
vernisáž výstavy Leona Telínová / Noční motýl. Výstava do 19. 8.

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.
Výtvarná dílna
23. 6. 2018 od 14 hodin, Galerie U Bílého jednorožce
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Theodor Pištěk
Výstava
Do 12. 8. 2018  – Theodor Pištěk

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
20. 6. 2018 od 19.30 hodin – vernisáž výstavy Společné cesty 6.
Výstava potrvá do 15. 7. 2018.

Akce
29. 6. 2018 od 18 hodin, hrad Klenová 
Koncert Františka Nedvěda a skupiny Tiebreak
30. 6. 2018 od 16 hodin, hrad Klenová 
HURÁ kolektiv uvádí rodinné stínové divadlo Erben - Vlasy

a hledání společné řeči. Madame Lili Harrison si najme Michaela 
Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču a moderní 
tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu 
zdánlivě nemají nic společného, nakonec najdou společnou řeč 
a vzájemně si pomůžou... Režie: Zdeněk Dušek – Divadlo Bolka 
Polívky. Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus

19. úterý od 19.30, divadlo Klatovy – prodej vstupenek od 16. 4. 2018 
MANUÁL ZRALÉ ŽENY – HALINA PAWLOWSKÁ 
Halina Pawlowská tvrdí, že když slyší slovo „zralá“, vybaví se jí sýr, 
u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. Zároveň ale říká, že zralost je 
báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už 
pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste 
jedinci s moudrým pohledem na svět. Účinkuje: Halina Pawlowská  

21. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C
ZÁZRAČNÉ CVIČENÍ – Daniel Glattauer. Komedie o partnerských 
vztazích, které mnohdy připomínají jízdu na horské dráze a někdy zase 
bývají až pohádkově kouzelné. Pár si pro řešení své krize zvolí 
speciálního terapeuta, jenž přináší zcela nové „zázračné cvičení“ 
a pomocí zvláštních metod vyřeší jejich vztahové napětí. 
Režie: Vilma Cibulková
Hrají: Vilma Cibulková, Stanislav Lehký, Rostislav Trtík

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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Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských
      průkazů

Od 1. 7. 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů 
a občanských průkazů.

V případě cestovních pasů lze využít tří možností, které se liší 
lhůtou pro jeho vydání a také výší poplatku:
1) standardní lhůta je max. 30 dnů (ve skutečnosti se pohybuje 

kolem cca 20 dnů), poplatek činí 600 Kč
2) zrychlené vydání pasu – do 5 pracovních dnů, poplatek 

3.000 Kč (pro občany mladší 15 let 1.000 Kč); žádost lze 
podat v pracovní dny u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo u Ministerstva vnitra ČR (MVČR), 
vyzvednutí pasu tam, kde byla žádost podána nebo u MVČR

3) expresní vydání pasu – do 24 h, poplatek 6.000 Kč 
(u občanů do 15 let 2.000 Kč); žádost lze podat v pracovní 
dny u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo 
MVČR, jeho vyzvednutí ale bude možné pouze v sídle 
MVČR v Praze.

Občanské průkazy budou od 1. 7. 2018 vydávány s pouze 
s kontaktním čipem, který bude umožňovat využití OP při 
vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k jeho identifikačním 
údajům. Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstanou 
v platnosti – nedojde tedy k jejich hromadné výměně. 

Lhůta pro vydání OP zůstává 30 dnů, bude však umožněno, 
stejně jako v případě cestovních pasů, vydávat OP v kratších 
lhůtách – do 5 pracovních dnů nebo do 24 h. 

Přehled lhůt a poplatků pro vydávání občanských průkazů:
1) do 30 dnů

požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (nelze žádat u MVČR)

• převzít lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti 
(nelze přebírat u MVČR)
bez poplatku (pro mladší 15 let 50 Kč)

2) do 5 pracovních dnů
požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo u MVČR
převzít lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
v místě podání žádosti nebo u MVČR
poplatek 500 Kč (pro mladší 15 let 300 Kč)

3) do 24 hodin
požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností nebo u MVČR
převzít lze pouze u MVČR
poplatek 1.000 Kč (pro mladší 15 let 500 Kč)

Změny ve vydávání řidičských průkazů

Od 1. 7. 2018 dochází k novému způsobu pořizování 
a zpracování fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz, 
průkaz profesní způsobilosti řidiče či kartu řidiče. Zároveň 
dochází k rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností (ORP) - občan může podat žádost mimo 
svůj dosud místně příslušný úřad (pravidlo „kde si požádám, tam 
si vyzvednu“). 

Přehled změn:
přechod od papírové fotografie, nezbytné k vydání 
řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče 
nebo paměťové karty řidičů do digitálního tachografu, 
k fotografii digitální, tzn. že žadatel si již nebude nosit 
papírovou fotografii;
stanovení povinnosti ORP opatřit si digitalizovanou 
fotografii a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele ve 
vybraných případech;
rozšíření obsahu registru řidičů o digitalizovanou fotografii 
a digitalizovaný podpis řidiče.

V souvislosti s celostátním nasazením nového systému nebude 
možné na odboru dopravy MěÚ Klatovy v pátek 29. 6. 2018 
podat jakoukoliv žádost vztahující se k výše uvedené 
problematice (např. žádost o vydání řidičského průkazu, 
paměťové karty řidiče či podniku, průkazu profesní způsobilosti 
řidiče apod.). 
Nový systém bude v provozu od pondělí 2. 7. 2018.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Změny ve vydávání dokladů
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II/186 Klatovy-Plánická, Jiráskova a Dobrovského ulice – spoluinves-
toři akce město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Celoplošná oprava povrchu vozovky, přilehlých parkovacích stání, vjezdu 
na parkoviště k hotelu Beránek, vjezdu na parkoviště u ZKD na Rybníč-
kách, úprava autobusového nástupiště a zálivu v Dobrovského ulici, vybu-
dování ostrůvku na přechodu pro chodce s nasvícením přechodu u Moneta 
bank, úprava křižovatky s ulicí Palackého (u kaple Chaloupka), nasvícení 
přechodu pro chodce u hradeb v Jiráskově ulici, úprava a nasvícení pře-
chodu pro chodce v křižovatce Jiráskova, Komenského, Plánická, úprava 
autobusového nástupiště a zálivu „U Netrvalů“,  úprava a nasvícení pře-
chodů pro chodce u restaurace Poprda, u křižovatky s Kličkovou ulicí, 
u křižovatky s ulicí K Vodojemu, u základní školy Čapkova, úprava vjezdu 
do sídliště Rozvoj pod ulicí Nuderova.
Před stavbou dojde k rekonstrukci vodovodních přípojek a hrnečků, 
opravě kanalizačních šachet a uličních vpustí, rekonstrukci části 
kanalizačního řadu.
Termíny provedení:
Celá stavba: 4. 4. – 4. 7. 2018.
Silniční stavby v celé délce úpravy: 9. 4. – 3. 7. 2018.
Práce se provádí po jednotlivých úsecích za částečné uzavírky. Je 
umožněn jednosměrný provoz po dotčených komunikacích ve směru 
od centra na Plánici. Směr od Plánice je uzavřen. Křížení místních 
komunikací se silnicí 2. třídy jsou průjezdné. Těžká nákladní doprava 
je směrována obousměrně po objízdné trase ulicí U Čedíku.
Ve dvou termínech, vždy po dobu dvou dnů, dojde k oboustranné uzávěře 
ulic Dobrovského, Plánická, Jiráskova:
     1) od 11.6. do 14.6. (ložná vrstva) 
     2) od 19.6. do 22.6.2018 (obrusná vrstva). 
Po dobu pokládání a hutnění asfaltu bude silnice uzavřena i pro autobuso-
vou dopravu. V důsledku těchto opatření nebude obsluhovaná autobusová 
zastávka na náměstí Míru. Náhradní zastávka bude v Podbranské ulici. Pro 
linkovou dopravu bude využita zastávka ve Studentské ulici. 

Oprava povrchu komunikace v Lipové ulici, 2. část
Celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce kabelu 
a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, 
rekonstrukce plynovodního řadu v úseku od propojovací komunikace 
k Jabloňové ulici po Žižkovu ulici.
Termíny provedení:
Celá stavba: 27. 3. – 18. 7. 2018.
Dílčí termíny stavby:
plynovod od čp. 449 po křižovatku s ul. Žižkova: 11. 6. – 17. 6. 2018,
silnice + veřejné osvětlení: 28. 5. – 18. 7. 2018.
Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky 
dotčených komunikací, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem 
bude zabezpečen.

Oprava povrchu komunikace v Niederleho ulici
Celoplošná oprava povrchu vozovky, chodníku a odstavných parkovacích 
ploch, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce 
kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu.
Termíny provedení:
Celá stavba: 4. 4. – 30. 6. 2018.
silnice+VO - úsek od areálu Penny marketu po Voříškovu: 4. 6. – 30. 6. 
Stavba se provede po dvou úsecích za úplné uzavírky provozu 
dotčených komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem 
bude zabezpečen. Příjezd k Penny Marketu bude zabezpečen.

Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí 
(kolem pekárny) v  Lubech
Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení, 
výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce 
plynovodu – investor GasNet s.r.o., rekonstrukce kabelu ČEZ – investor 
ČEZ a.s. v ulici kolem pekárny.
Termíny provedení:
Celá stavba: 24. 5. – 8. 9. 2018,
vodovod: 28. 5. – 17. 6. 2018,

plynovod: 23. 6. – 20. 7. 2018,
dešťová kanalizace: 9. 7. – 5. 8. 2018,
kabel ČEZ, kabel O2: 30. 7. – 19. 8. 2018,
komunikace+VO: 30. 7. – 9. 9. 2018.
Stavba bude prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd bude umožněn 
po domluvě se zhotoviteli stavby.

Rekonstrukce plynovodu od silnice I/27 k ulici Pod Výhořicí v Lubech 
– investor stavby GasNet s.r.o.
Termín provedení: 1. 6. – 13. 7. 2018, z toho od silnice I/27 po křižovatku 
Pod Výhořicí od 1. 6. do 19. 6. 2018.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky jedné poloviny vozovky. 
Investor zajistí plošnou opravu povrchu komunikace po ucelených 
částech.

Oprava povrchu chodníků v ulici Pod Výhořicí v Lubech
Celoplošná oprava povrchu chodníků. 
Termín provedení: 14. 7. – 10. 8. 2018.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude umožněn.

Připravované stavby komunikací na další měsíce:

Oprava povrchu komunikace v části nábřeží Kpt. Nálepky 
- celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníku v úseku mezi ul. Du-
kelská – U Pazderny. Termín provedení: 9. 7. – 27. 7. 2018.

Oprava povrchu prostranství před garážemi v lokalitě U Pazderny 
– celoplošná oprava včetně odvedení dešťových vod.
Termín provedení: 9. 7. – 3. 8. 2018.

Oprava povrchu komunikace od Gorkého ulice vlevo k čp. 840, 841 
a 895 – výstavba dešťové kanalizace, celoplošná oprava povrchu vozovky 
včetně podkladních vrstev.
Termín provedení: 9. 7. – 10. 8. 2018.

Oprava povrchu chodníků v části Kličkovy ulice – celoplošná oprava 
povrchu chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava propadlých 
částí vozovky.
Termín provedení: 23. 7. – 31. 8. 2018.

Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích – spoluinvestoři akce město 
Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky po 
odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku, 
propojovací komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného 
osvětlení, přeložky plynovodu.
Termín provedení: červenec až září 2018.

Oprava povrchu Tyršovy ulice – spoluinvestoři akce město Klatovy 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava silnice 1. třídy v celé délce Tyršovy ulice, oprava 
povrchu chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, kabelu 
ČEZ v úseku od Domažlické po Podbranskou ulici.
Termín provedení: červenec až říjen 2018.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v červnu 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Jedním z dominantních stromů v parku pod nemocnicí je vrba 
náhrobní (Salix x sepulcralis), která roste v blízkosti studny 
„Klatovka“. Jedná se o strom, jehož fyziologické stáří již 
překročilo hranici životnosti. 

V předchozích letech město Klatovy na tomto stromě provedlo 
několik výchovných zákroků k jeho záchraně. V říjnu 2016 byl 
proveden sesazovací řez koruny v rozsahu cca 40 %. Na tento 
zásah strom zareagoval pozitivně a v současné době je koruna 
obrostlá sekundárními výhony. 

Bohužel, při bližší kontrole provedené odbornou firmou 
BAOBAB - péče o zeleň, s.r.o. dne 30. 5. 2018, byl zjištěn 
nebezpečný havarijní stav tohoto stromu. 

Výtah některých položek z odborného posudku:
• Strom je silně napaden houbou, má několik vyhnilých děr do 

centrální dutiny. 
• V roce 2018 se odlomila silná větev, na zlomu není patrná 

žádná zbytková stěna nezasaženého dřeva.
• Provozní bezpečnost stromu je vzhledem ke stavu stromu 

(nekontrolovaný rozpad koruny v důsledku masivní hniloby) 
a charakteru lokality na kritické úrovni, strom vážně ohrožuje 
své okolí.

• Závěr – přestože se jedná o dominantní strom, jeho špatný 
zdravotní stav nedovoluje další setrvání vrby na dané lokalitě. 
Ošetřením již nelze docílit zajištění provozní bezpečnosti na 
přijatelnou úroveň, proto je doporučeno její odstranění.

Na základě těchto argumentů se město Klatovy rozhodlo 
předmětný strom odstranit a na jeho místě vysadit nový. Věříme, že 
ten za několik let naši „starou“ vrbu plně nahradí. Bezpečnost 
všech spoluobčanů a návštěvníků Klatov, kteří se pohybují 
v lokalitě v těsné blízkosti stromu, je naší prioritou.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Pokácení vrby

Blíží se termín klatovské pouti, a proto si Vám dovolujeme podat 
podrobnější informace o připravovaných dopravních opatřeních. 
V zájmu zajištění větší bezpečnosti návštěvníků pouti dojde 
od pátku 6. 7. k uzavření průjezdu vozidel přes náměstí Míru 
a od soboty 7. 7. k uzavření křižovatky ulic Plánická, Jiráskova, 
Komenského („u hradeb“) a celé Plánické ulice. K uzavření vjezdu 
na náměstí Míru od Pražské i Jiráskovy ulice dojde od pátku 6. 7. - 
01.00 hodin do neděle 8. 7. cca do 22.00 hodin. Na náměstí bude 
umožněn vjezd prodejcům na trh a pořadatelům a hostům za 
stanovených podmínek, zejména časových. Pro autobusy městské 
hromadné dopravy bude zřízena náhradní zastávka v Podbranské 
ulici. Z důvodu umožnění vjezdu do historického centra mimo 
náměstí pro osoby s trvalým pobytem, sídlem firmy nebo 
provozovny, bude zákaz vjezdu umístěn až u náměstí za křižovatkou 
s ulicí Křížová.

Od soboty 7. 7. – 01.00 hodin do neděle 8. 7. cca do 23.00 hodin 
bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od náměstí 
Míru až po Suvorovovu ulici. Všechny ulice přilehlé k Plánické ulici 
v celé délce, kromě ulice k Hotelu Rozvoj, budou slepé. Objízdná 

trasa ve směru na Plánici bude vedena ulicemi Plzeňská, Tyršova, 
Puškinova, U Čedíku, Plánická.

Po dobu uzavření průjezdu přes náměstí Míru, tj. od pátku 
6. 7. 12.00 hodin do neděle 8. 7. do 24.00 hodin, bude pro linky 
MHD č. 1, 2 a 4 zřízena náhradní zastávka v ulici Podbranská pro 
oba směry. Trasa linek č. 2 a 4 povede ulicí Vídeňská, Puškinova, 
Národních mučedníků, Studentská, Suvorovova, Plánická a zpět po 
stejné trase. Trasa linky č. 1 povede ulicemi Vídeňská, 5. května do 
Lub a zpět po stejné trase.

U linkových autobusů  bude autobusová zastávka z Plánické 
ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky 
MHD.

Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, 
zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak 
uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí, 
o trpělivost a shovívavost.

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy 
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ZDARMA

Vážení Klatované,

v posledních měsících jsem 
Vás pravidelně informoval 
o tom, jak budou postupovat 
stavební práce na komu-
nikacích. Činil jsem tak 
především i z důvodu, že 
některé z nich jsou opra-
vovány státem či Plzeňským 
krajem. Zároveň jsem byl 
občas zaskočen dotazem, kde 
se bude konat pouť a folk-
lorní festival, protože ná-
městí a Plánická ulice jsou 
rozkopány, a tudíž zde letos 
pouť být nemůže. Veškeré 
termíny prací byly od sa-
mého počátku cíleny tak, aby 
naše největší letní slavnost 
ohrožena nebyla. Obě akce 
byly dokončeny v předstihu, 
dláždění náměstí pak téměř 
o měsíc dříve.   

Klatovská pouť tudíž 
bude. Těšit se opět můžeme 
na dny plné rozmanité zá-
bavy a bohatého kulturního 
programu. Odehrávat se bude 

nejen v centru města. Milov-
níci heligonek si přijdou na 
své v letním kině, na 
Pazderně pak chovatelská 
výstava potěší asi zejména 
děti. Osobně se trochu 
obávám, že o jednu velkou 
zajímavost budou letošní 
pouťové dny (přes jejich 
nejbližší možný termín) 
ochuzeny. Teplé počasí totiž 
popohnalo karafiáty do květu 
výrazně dříve. A tak, pokud 
se jejich krásou chcete 
potěšit, můžete navštívit 
zahrady místních pěstitelů již 
v předstihu.  

Léto a prázdniny však 
nejsou jen „Klatovská pouť“. 
Věřím, že i v dalších týdnech 
si vyberete z řady programů, 
které jsou pro Vás při-
chystány. A nebudete-li trávit 
hezké dny na dovolené mimo 
Klatovy, můžete využít 
k odpočinku také nové pros-
tory Vrchlického sadů či další 
části nově upravených 
Mercandinových sadů, které 
bychom rádi postupně 
zpřístupnili. Procházku na 

Začátek prázdnin...Začátek prázdnin...
lodičky na rybníce, jež budou 
v provozu s prvním prázdni-
novým dnem, pak budete 
moci brzy prodloužit až do 
zadní části parku a zkusit zde 
svoji obratnost na překáž-
kách lávkové cesty. 

Vážení Klatované, 

myslím si, že ani tolik 
nezáleží na tom, kde svoji 
zaslouženou dovolenou strá-
víte. Daleko důležitější je 
s kým a jak. Přeji Vám, aby 
se vydařila, načerpali jste 
během ní po náročných pra-
covních povinnostech dosta-
tek nových sil. A hlavně, 
abyste si svůj volný čas užili 
a využili jej ke společnému 
prospěchu s těmi, na které 
Vám během roku tolik času 
nezbývá.  

Přeji Vám krásné prázd-
ninové dny.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Vybráno z obsahu:

Příští jednání zastupitelstva
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Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili 
o klatovskou Barokní svatovítskou noc, všem, kteří zde 
vystoupili i všem, kteří slavnost, symbolicky překračující 
hranice prostoru a času, vzali za svou a přišli. V jejím rámci 
jsme předali veřejnosti nově revitalizované Vrchlického 
sady: i my chceme, aby naše město bylo krásné, čisté, aby bylo 
příjemné tu žít. V tom se bezesporu shodneme s našimi 
barokními předky, nezdá se Vám?

Blíží se komunální volby. Prezident republiky je vypsal na 
dny 5. a 6. 10. 2018. Záhy se média a vůbec veřejný prostor 
zahltí nejprve malými, posléze mohutnými předvolebními 
programy. Nezbývá než doufat, že obsah bude důležitější než 
forma, že slušná diskuze a argumentace převáží nad 
„politickým marketingem“, který tak zoufale ovládl několik 
minulých („celostátních“) voleb. A pak bychom také měli 
vědět, jakým způsobem se ve volbách „počítá“. Víte to?

Při minulých krajských volbách jsem napsal krátký 
článek/blog, v němž jsem vysvětloval „volební matematiku“. 
Měl slušný ohlas, asi i proto nyní přišel „požadavek“, abych to 
samé napsal i pro volby komunální. Tedy stručně (a záměrně 
zjednodušuji a vypouštím některé „definice“):

1) Jak strany získávají mandáty? (tj. zastupitelská křesla)
Asi jste si všimli při minulých všeobecných volbách, že 

hnutí ANO dosáhlo výsledku 29,6 %, ovšem v parlamentu 
(poslanecké sněmovně) má 39 % křesel. Ptáte se, jak je to 
možné?  Odpověď je jednoduchá: je to dáno metodou, jíž jsou 
u nás počítány mandáty, tj. křesla, jež jsou stranám po 
skončených volbách v souladu se zákonem přiznány - v dolní 
sněmovně stejně jako v zastupitelstvech, tj. i v zastupitelstvu 
našeho města.   

Když strana získá 20 % hlasů, neznamená to, že bude 
mít i 20 % zastupitelů. Po skončení voleb se totiž výsledek 
všech zúčastněných stran dělí postupně čísly: 1, 2, 3, 4 … atd. 
až do čísla, jež určuje počet zastupitelů v daném místě (u nás je 
to 27). Získá-li tedy strana A např. 20.000 hlasů, pak se tímto 
způsobem dělení dostaneme k číselné řadě: 20.000, 10.000, 
6.667, 5.000, 4.000 atd. Strana B, která získá např. 15.000 
hlasů, pak vygeneruje číselnou řadu: 15000, 7.500, 5.000, 
3.750 ... atd. Takto se postupně vypočtou „číselné řady“ pro 
všechny zúčastněné strany, jež byly ve volbách. Z čísel obsa-
žených v jejich řadách se pak vybere prvních nejvyšších x-čísel 
„napříč stranami“ (x = počet zastupitelů v daném místě). Pokud 
se stane, že dvě strany „vygenerují“ stejné „číslo“ (viz příklad 
výše), pak má přednost „číslo té strany“, jejíž celkový výsledek 
je lepší = vyšší. Pokud by v „mini-příkladu“, který výše uvádím 
strany A a B bojovaly o 6 mandátů/křesel v zastupitelstvu, pak 
by strana A získala čtyři mandáty (a to za „čísla“ 20.000, 
10.000, 6.667, 5.000) a strana B dva mandáty (a to za čísla 
15.000 a 7.500). Strana A ve volbách definovaných příkladem 
získala 57,1 % hlasů, ale 66,7 % křesel, strana B získala 42,9 % 
hlasů, ale jen 33,3 % křesel v zastupitelstvu.  

2) Jak kandidáti získávají mandáty/křesla v zastupitelstvu?
I zde neplatí „prostá aritmetika“. Strany a hnutí totiž 

předkládají své kandidátky (u nás v Klatovech je maximální 
počet kandidátů na kandidátce dán číslem 27) a v rámci 
kandidátek jsou jednotliví kandidáti očíslováni pořadovým 

Vážení čtenáři Zpravodaje,

v české historii je málo období 
tak vášnivě diskutovaných 
jako období „po Bílé hoře“. 
V krátké bitvě (8. 11. 1620), 
jež ovšem na staletí předurčila 
politický vývoj českých zemí, 
zvítězili katolíci a v souladu 
s principem Cuius regio, eius 
religio (tj. čí vláda, toho víra), 
jež byl obsažen již v tzv. 
augšpurském náboženském 
míru (1555) a prosadil se 
i v ujednání vestfálského míru 

(1648), začali katolíci zosobnění Habsburky převážně nekato-
lickou zemi přetvářet ve zbožně katolickou společnost tehdy 
moderního „italsko-španělského střihu“. Dělo se tak v období, 
kdy v uměleckém smyslu slova dominovalo baroko - možná 
poslední celostní umělecký styl, který prostoupil nejen 
architekturu, malířství, sochařství, hudbu, literaturu, ale 
i životní styl (dokonce i prostých) lidí. Nemůžeme pominout, 
že právě u nás, v Čechách a na Moravě, rozkvetlo baroko 
krásnými květy. Stačí jen mít oči otevřené, uši „nastražené“ 
a mysl vstřícnou a procházet se českou krajinou a městy. 
Dodnes tu na mnoha místech najdete to, co naši barokní předci 
vytvořili. Proč tedy úsilí, touhu, talent, vášeň i práci našich 
barokních předků přehlížet jen proto, že později jejich dobu 
„ideologové“ označí za temnou? A protože v Klatovech baroko 
zanechalo své výrazné stopy, není asi náhodou, že se 
opakovaně s příznivým přijetím veřejnosti setkala barokní noc, 
kterou připravilo město Klatovy a spolek Klatovské 
katakomby. Letošní Barokní svatovítská noc nejen propagovala 
město a jeho památky, ale též připomínala, že i v těžkých 
dobách lidé chtějí poznat lásku, naději a víru, že prahnou po 
kráse a že jejich vnitřní svět a touhy hledají harmonii navzdory 
temnu doby. A v tomto smyslu je baroko moderní, náš moderní 
svět pak možná (malinko) barokní. Často se v poslední době 
hovoří o evropských, případně křesťanských hodnotách. 
Někteří politici a „intelektuálové“ dokonce tvrdí, že „obyčejní 
lidé“ nemají ani ponětí o tom, co to je. Dovolím si tvrdit, že se 
mýlí. Hezká barokní slavnost například dokazuje pravý opak. 
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Vážení občané,

letos si budeme o klatovské 
pouti připomínat 333. výročí 
zázraku, který stál na počátku 
klatovských poutí. Při této pří-
ležitosti bude upraven interiér 
kaple Zjevení Panny Marie, 
lidově zvané Chaloupka, 
v Jiráskově ulici. Tato barokní 
památka, která je ve správě 
Římskokatolické farnosti Kla-
tovy, má pro klatovskou pouť 
zásadní význam. Na stránkách 
Zpravodaje jsem už o tom jed-
nou psal v loňském roce, tehdy 
jsme připravovali v rámci 
projektu Zdravé město sedmý 

ročník Klatovského klášterního bazaru, jehož výtěžek byl právě 
určen na úpravu kaple.

Připomeňme si krátce, čím je kaple pro naše město vý-
znamná. Důvodem pro její postavení byl zázrak, který se udál 
v chalupě chudého ševce Ondřeje Hirschbergera. Jeho stavení 
stávalo v místech dnešní kaple. Hirschbergerova rodina s úctou 
opatrovala obraz Madony, který si do Čech přivezl z italského 
města Re nevlastní otec Hirschbergerovy manželky Bartoloměj 
Rizzolti. Obraz byl kopií podoby Madony vymalované na stěně 
tamní kaple. Když se švec rozhodl obraz prodat, aby získal 
peníze na zaplacení svých dluhů, udál se 8. července 1685 
zázrak – na čele Panny Marie se objevil krvavý pot. Po 
církevním procesu byl zázrak oficiálně uznán. Obraz byl pak 
přenesen na hlavní oltář děkanského kostela. Zpráva o zázraku 
se rychle šířila a do Klatov od té doby proudily davy poutníků 
věřících v zázračnost obrazu.

Kaple byla dlouhá leta ve špatném stavu. Za minulého reži-
mu se dokonce uvažovalo i o jejím zbourání. Základní opravy se 
nakonec dočkala v polovině devadesátých let 20. století. V roce 
2008 začala Římskokatolická farnost Klatovy ve spolupráci 
s Klubem přátel Klatovska, z.s. připravovat projekt na její 
rekonstrukci, která byla úspěšně dokončena v roce 2009. 
Z dalšího společného projektu se ve stejné době restaurovala 

také freska nad vchodem. Na průčelí kaple se tehdy vrátila i pů-
vodní sochařská výzdoba. Interiér kaple však zůstával i nadále 
nedořešen a chyběl zejména vhodný mobiliář, včetně oltáře. 
Dlouhodobě doplnění mobiliáře inicioval klatovský keramik 
Gustav Fifka.

Nové prvky pro kapli v minimalistickém duchu navrhl absol-
vent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Matěj Jánský 
a v těchto dnech zde budou instalovány. Tvoří je oltář ve tvaru 
válce s vrchní dřevěnou deskou. Oltář bude mít barvu zaschlé 
krve, čímž bude odkazovat na zázrak a bude korespondovat 
i s barvou dlažby. Za ním budou v obdobném stylu sedátka pro 
duchovní. Na stěně bude instalována fototokopie zázračného 
obrazu Panny Marie Klatovské ve stejných rozměrech jako je 
originál ve farním kostele. Gustav Fifka vytvořil pro oltář 
liturgické nádoby a kříž, další kříž bude na stěně. Při stěnách 
budou rozmístěna sedadla s úložným prostorem na uskladnění 
skládacích židlí pro účastníky mše.   

Tradiční poutní mše svatá se v kapli bude konat v pátek 
6. července v 18 hodin. Hlavním celebrantem bude J. M. Filip 
Zdeněk Lobkowicz Opraem, opat tepelské kanonie.

Přeji Vám příjemně strávenou pouť a krásnou dovolenou.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Kaple „Chaloupka“ bude mít o pouti nový interiér 

Univerzita třetího věku v Klatovech stále přijímá přihlášky.
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o zápise ke studiu 

Univerzity třetího věku (U3V) Západočeské univerzity, kterou 
v Klatovech zajišťuje obecně prospěšná společnost Úhlava. 
O studium je mezi seniory velký zájem a do osmi kurzů je po prvním 
termínu zápisu zapsáno přes 130 posluchačů. 

Volná místa jsou stále v počítačových kurzech (a to i pro mírně 
a středně pokročilé) a také v kurzech zaměřených na ovládání tabletu 
či chytrého telefonu. Zájemci se ještě mohou zapsat i ke studiu 
předmětu „Památky a památkové rezervace a zóny v Plzeňském 
kraji“ a „Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování aneb 
Rozvíjejte svůj intelekt“. 

Další dva termíny zápisu ke studiu U3V se konají dne 
25. července a 15. srpna, vždy od 13.00 do 15.00 hodin v sídle 
Úhlava, o.p.s., v bývalém dominikánském klášteře (Plánická 174, 
Klatovy). Další informace najdete na:
  a .www.u3v.zcu.cz/klatovy www.uhlava.cz

Senioři se naučí ovládat počítač, tablet či chytrý telefon (a nejen to…)
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7. – 8. 7. ǀ KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA ǀ letní kino | 
Tradiční akce o klatovské pouti. V programu vystoupí:
SOBOTA 7. 7. | 10.00 – 22.00 |
10.00 DUO HELIGONKY ŠPEDLOVI  
10.45 JIŘÍ HOMOLKA 
12.00 – 13.00 PAUZA - reprodukovaná hudba 
13.00 BOHUSLAV JEŽEK + HOUSLISTKA JANA 
          HOKOVSKÁ 
13.45 ONDŘEJ ŘÍMEK  
15.00 ČUPR BABY   
17.00 STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ  
19.30 OBŠUKA

NEDĚLE 8. 7. | 10.00 – 16.00 |
10.00 ŠTREKA PPOSPO – První přespolní originální staropraž-
          ský pouťový orchestr 
12.00 – 13.00  PAUZA - reprodukovaná hudba 
13.00 KŮROVCI 
14.30 TOULAVÁ KAPELA 

14. 7. ǀ OPEN AIR LÁZNĚ S HITRÁDIEM FM PLUS 
- hudební festival Camp Lázně Klatovy, start v 15.00 hodin. 
LINE-UP: ATMO MUSIC; ADAM MIŠÍK; REGINALD; 
ANNET CHARITONOVA; SOFIAN MEDJMEDJ; DIANA 
KALASHOVÁ; ADYS. 
Na letošním ročníku se poprvé můžeme potkat i s youtubery 
a musery z Music.ly! Afterpárty pod hvězdami. 

20. a 27. 7. | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU 
- v průběhu měsíce července bude probíhat v prostoru rene-
sančního dvorku ve Vídeňské ulici č.p. 66 cyklus hudebních 
koncertů, vždy v pátek od 18.00 hodin. 
20. 7. CLARINET FACTORY + GREEDIES ZUŠ Klatovy 
pod vedením J. Kaňky
27. 7. ŠTĚPÁN RAK + BOHEMICA - Daniel Krob 

11., 18., 25. 7. | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY - v průběhu měsíce 
července bude probíhat na klatovském náměstí cyklus letních 
hudebních koncertů, vždy ve středu od 18.00 hodin. 
11. 7. CHAI + CHUŤ 
18. 7. STRIPDOLLS + TŘÍSKÁČ 
25. 7. PETROVICKÁ SEDMIČKA 

28. 7. ǀ sobota | 21.00 | náměstí Míru | MŇÁGA & ŽĎORP  
Koncert, předkapela NARTTU 19.00 hodin.

ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok 
2018/2019 v kulturním domě:
  5. 9. | 16.00 | Mažoretky MODERN
  7. 9. | 16.00 | Orientální a břišní tance
10. 9. | 16.00 | Taneční skupina MODERN
10. 9. | 18.00 | Paličkování
11. 9. | 16.00 | Tancování pro radost/Taneční soubor Tennessee

PŘIPRAVUJEME: 

1., 8., 15., 22., 29. 8. | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY - v průběhu mě-
síce července bude probíhat na klatovském náměstí cyklus letních 
hudebních koncertů, vždy ve středu od 18.00 hodin. 
  1. 8. WEGET ROCK
  8. 8. IRON MAIDEN REVIVAL
15. 8. RADIÁTOR + PAHEYL
22. 8. UNGELLERKA
29. 8. LORD + HOSTÉ   

3., 10., 17., 24. 8. HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVOR-
KU - V průběhu měsíce srpna bude probíhat v prostoru rene-
sančního dvorku ve Vídeňské ulici č.p. 66 cyklus hudebních 
koncertů, vždy v pátek od 18.00 hodin. 
  3. 8. ESTER KOČIČKOVÁ & MOODY CAT BAND
10. 8. MARTHA A TENA ELEFTERIADU
17. 8. ZÁZVŮRKOVÁ/MACHÁČEK SWING TRIO
          AVALONS – CO NEODNESL ČAS
24. 8. JIŘÍ SCHMITZER 

11. 8. ǀ sobota | 14.00 | letní kino Klatovy | 
COUNTRY ODPOLEDNE:
PILOUNI, Pavlína Jíšová & BABABAND, COP

31. 8. ǀ pátek | MICHAL AMBROŽ & HUDBA PRAHA 
Koncert, předkapela SNIKERS 19.00 hodin. 

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

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

Od středy do neděle  MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

26. 6. – 1. 7. Pohádka o líných strašidlech - divadlo Strašín 1/2
3. 7. – 8.7. Pohádka o líných strašidlech - divadlo Strašín 2/2
10. – 15.7. Bystřická traktoriáda 1/2
17. – 22.7. Bystřická traktoriáda 2/2
24. – 29.7. Barokní jezuitské Klatovy

www.filmpro.cz
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VÝSTAVY:

Čítárna:
Křišťál – Blázníme, proto jsme! (básničky, fotografie)
Galerie knihovny: 
Dům dětí a mládeže v Klatovech – Příběhy, práce dětí z výtvarně-kera-
mického oddělení
Půjčovna pro dospělé čtenáře:

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

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Kulturní výročí roku: Karel Klostermann, Jaroslav Kvapil ...

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– červenec 2018

Informace pro podnikatele v cestovním ruchu
Dnem 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., 

kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony.

Zákon nově upravuje podmínky, prodej a zprostředkování 
prodeje zájezdů (přesněji definuje pojem zájezd) a spojených 
cestovních služeb (nově definuje pojem spojené cestovní 
služby). Dále upravuje rozsah ochrany zákazníků pro případ 
úpadku cestovní kanceláře a výkon státní správy v oblasti 
cestovního ruchu. 

Je upraven, respektive rozdělen předmět koncese, a to: 
• Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů
• Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spoje-
   ných cestovních služeb
Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou 

živnost „Provozování cestovní kanceláře“ a nově hodlá také 
zprostředkovávat spojené cestovní služby, je povinen do 
1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 
1. 8. 2018!) požádat na živnostenském úřadě o změnu koncese 
v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře 
- zprostředkování spojených cestovních služeb“. Také 
podnikatel, který byl oprávněn provozovat volnou živnost 
„Výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona“ (obor č. 71 Provozování cestovní 

agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu) a 
hodlá pořádat zájezdy nebo zprostředkovávat spojené cestovní 
služby, je povinen do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona (tj. do 1. 8. 2018!) požádat na živnostenském úřadě 
o koncesi. 

Případné bližší informace obdržíte na živnostenském odboru, 
Městského úřadu Klatovy, tel. 376 347 511 nebo 376 347 513.

Ing. Miluše Lejsková
vedoucí živnostenského odboru MěÚ Klatovy
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Oprava povrchu Tyršovy ulice – spoluinvestoři akce město Klatovy 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava silnice 1. třídy v celé délce Tyršovy ulice, oprava 
povrchu chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, kabelu 
ČEZ v úseku od Domažlické po Podbranskou ulici.
Termín provedení celé stavby: 16. 7. – 23. 9. 2018.
Dílčí termíny stavby: 
rekonstrukce vodovodu v chodnících Domažlická – Podbranská: 

16. 7. – 26. 8. 2018,
rekonstrukce VO, kabelu ČEZ a oprava chodníků Domažlická – Pod-

branská: 16. 7. – 23. 9. 2018. V úseku Podbranská – Domažlická bude 
zaveden jednosměrný provoz ve směru od Horažďovic. Ve směru od 
Plzně povede objízdná trasa ulicemi Domažlická – V Řekách – Vrbova 
– Tyršova. V době od 27. 8. do 23. 9. 2018 budou práce probíhat za 
obousměrného provozu při částečné uzavírce (zúžení jednoho jízdního 
pruhu),

celoplošná oprava povrchu silnice I/22 Tyršova ulice v úseku okružní 
křižovatka „u parku“ – Podbranská: 6. 8. – 23. 8. 2018. Oprava se 
provede za úplné uzavírky silnice I/22. Objízdná trasa povede ulicemi 
Domažlická – V Řekách – Dragounská – Šumavská – ul. 5. května. 
Vlastní okružní křižovatka „u parku“ bude uzavřena v termínu od 
13. 8. do 23. 8. 2018. Objízdná trasa ve směru od Horažďovic povede 
ulicemi Národních mučedníků – Šmilovského – Plánická – Jiráskova – 
Dobrovského – Plzeňská. Křižovatka s Podbranskou ulicí bude 
uzavřena na jeden den v časovém rozmezí od 20. do 23. 8. 2018, 
v ostatní dny bude průjezdná,

celoplošná oprava povrchu silnice v úseku Podbranská – Domažlická: 
26. 8. – 28. 8. 2018. Oprava se provede za úplné uzavírky silnice I/22. 
Objízdná trasa povede ulicemi Domažlická – V Řekách – Vrbova.

Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích – spoluinvestoři akce město 
Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky 
po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku, 
propojovací komunikace, vozovky a chodníku od silnice I/22 po konec 
zástavby ve směru na Luby, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného 
osvětlení, přeložky plynovodu.
Termín provedení: 16. 8. – 28. 10. 2018.
Výstavba objektů podél silnice I/22 a rekonstrukce vlastní silnice I. třídy 
bude provedena za částečného omezení provozu, který bude řízen 
semafory.
Výstavba chodníku, vodovodu a rekonstrukce místní komunikace na 
Luby si vyžádá v určitém období úplnou uzavírku provozu. O postupu 
prací a uzavírkách budou občané informováni.

Oprava povrchu komunikace v Lipové ulici, 2. část
Celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce kabelu 
a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, 
rekonstrukce plynovodního řadu v úseku od propojovací komunikace 
k Jabloňové ulici po Žižkovu ulici.
Termíny provedení:
Celá stavba: 27. 3. – 18. 7. 2018.
Dílčí termíny stavby:
silnice + veřejné osvětlení: 28. 5. – 18. 7. 2018.
Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky 
dotčených komunikací, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem 
bude zabezpečen.

Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí 
(kolem pekárny) v  Lubech
Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení, 
výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, 
rekonstrukce plynovodu – investor GasNet s.r.o., rekonstrukce kabelu 
ČEZ – investor ČEZ a.s. v ulici kolem pekárny.

Termíny provedení:
Celá stavba: 24. 5. – 8. 9. 2018,
plynovod: 23. 6. – 20. 7. 2018,
dešťová kanalizace: 9. 7. – 5. 8. 2018,
kabel ČEZ, kabel O : 30. 7. – 19. 8. 2018,2

komunikace+VO: 30. 7. – 9. 9. 2018.
Stavba bude prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd bude 
umožněn po domluvě se zhotoviteli stavby.

Rekonstrukce plynovodu od silnice I/27 k ulici Pod Výhořicí 
v Lubech – investor stavby GasNet s.r.o.
Termín provedení: 1. 6. – 13. 7. 2018, z toho od silnice I/27 po křižovatku 
Pod Výhořicí od 1. 6. do 19. 6. 2018.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky jedné poloviny 
vozovky. Investor zajistí plošnou opravu povrchu komunikace po 
ucelených částech.

Oprava povrchu chodníků v ulici Pod Výhořicí v Lubech
Celoplošná oprava povrchu chodníků. 
Termín provedení: 23. 7. – 19. 8. 2018.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude umožněn.

Oprava povrchu komunikace v části nábřeží Kpt. Nálepky 
- celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníku v úseku mezi ul. Du-
kelská – U Pazderny. Termín provedení: 9. 7. – 27. 7. 2018.
Oprava bude provedena za úplné uzavírky části místní komunikace. 
Objízdná trasa povede ulicemi Dukelská – Masarykova.

Oprava povrchu prostranství před garážemi v lokalitě U Pazderny 
– celoplošná oprava včetně odvedení dešťových vod.
Termín provedení: 9. 7. – 10. 8. 2018.
Stavba se provede za úplné uzavírky prostranství před garážemi.

Oprava povrchu komunikace od Gorkého ulice vlevo k čp. 840, 841 
a 895 – výstavba dešťové kanalizace, celoplošná oprava povrchu 
vozovky včetně podkladních vrstev.
Termín provedení: 9. 7. – 30. 8. 2018.
Stavba se provede za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníků v části Kličkovy ulice – celoplošná oprava 
povrchu chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava propadlých 
částí vozovky.
Termín provedení: 23. 7. – 15. 9. 2018.
Stavba se provede za částečné uzavírky silnice a úplné uzavírky 
chod-níků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude 
zabezpečen.

Další drobné akce, jako jsou výspravy výtluků po zimě, opravy uličních 
vpustí, apod. zajišťují Technické služby města Klatov.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v červenci 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.



Klatovská pouť v roce 2018 – dopravní omezení

číslem od 1 do ?? ... např. 27, což platí v Klatovech. (Jinde to 
může být 10, jinde 16 atd. – vždy dle počtu členů 
zastupitelstva). Po skončených volbách se sečtou hlasy 
odevzdané pro jednotlivé kandidáty. Ty se samozřejmě různí, 
neboť zákon umožňuje voličům, aby tzv. „křížkovali“, tj. dávali 
preference různým kandidátům. V komunálních volbách 
můžete volit celou stranu, ale stejně tak si můžete vybírat 
konkrétní kandidáty z různých stran. A právě dle Vašeho výběru 
se počítají ony preferenční hlasy, jež jsou po skončených 
volbách u každého kandidáta sečteny a zveřejněny. Preferenční 
hlasy (křížky) jsou velmi mocné, mohu-li to takto říci. Jejich 
prostřednictvím totiž můžete změnit pořadí kandidátů na kan-
didátce. Klidně se může stát, že ten, kdo byl nasazen 
na kandidátce jako poslední, se stane díky Vašim preferenčním 
hlasům zastupitelem, protože přeskočí ty, kteří byli „před ním“ 
(myšleno na kandidátce). Kdy se tak stane? Pokud jeho osobní 
výsledek je lepší než 110 % průměru strany a pokud strana 
získá (viz výše) správný = dostatečný počet mandátů. Příklad je 
asi nejlepší – v jedněch z minulých voleb strana XY získala 
41.000 hlasů, kandidovalo 27 zastupitelů, průměr na jednoho 
kandidáta byl tedy 1.519 a hranice daná 110 % průměru 
(tj. hranice, kdy kandidát přeskočí dopředu na kandidátce) byla 
tudíž dopočtena na 1.670,9 hlasu. 

Důsledek? Všichni kandidáti, kteří získali více než 1.671 
hlasů, získávají mandáty a jsou seřazeni podle svého 
skutečného výsledku, a to od „nejvyššího počtu hlasů 
sestupně“ (viz tabulka kandidáti a, b, c): neboť např. kandidát 
(a) byl nasazen jako první a jako první též skončil (3.300 
hlasů), kandidát (c) byl nasazen až jako sedmý, získal však 
2.200 hlasů, skončil tudíž třetí a protože překonal hranici 1.671 
hlasů, získává mandát jako „třetí“. Naopak kandidát (h), který 
byl nasazen jako třetí, získal pouhých 1.200 hlasů. Skončil 

dokončení ze strany 2

Počet získaných 
hlasů

2 900

3 300

1 600

1 400

1 200

1 519

2 200

1 500

1 300

41 000

1 670,90

Celkem hlasů

Hranice „skoku“

Průměr ag.

Žlutě podbarvení kandidáti získali mandát

Pořadí dle skutečně 
získaných hlasů

2

1

4

6

8

3

5

7

„Nasazení na 
kandidátce“

2

1

5

6

3

7

4

8

Kandidát

b

a

d

f

h

c

e

g
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V souvislosti s pořádáním klatovské pouti bychom rádi informovali 
obyvatele Klatov a jeho návštěvníky o nezbytných dopravních 
opatřeních. V zájmu zajištění větší bezpečnosti návštěvníků pouti 
dojde od pátku 6. 7. k uzavření průjezdu vozidel přes náměstí Míru 
a od soboty 7. 7. k uzavření křižovatky ulic Plánická, Jiráskova, 
Komenského („u hradeb“) a celé Plánické ulice. K uzavření vjezdu 
na náměstí Míru od Pražské i Jiráskovy ulice dojde od pátku 6. 7. - 
01.00 hodin do neděle 8. 7. cca do 22.00 hodin. Na náměstí bude 
umožněn vjezd prodejcům na trh a pořadatelům a hostům za 
stanovených podmínek, zejména časových. Pro autobusy městské 
hromadné dopravy bude zřízena náhradní zastávka v Podbranské 
ulici. Z důvodu umožnění vjezdu do historického centra mimo 
náměstí pro osoby s trvalým pobytem, sídlem firmy nebo 
provozovny, bude zákaz vjezdu umístěn až u náměstí za křižovatkou 
s ulicí Křížová.

Od soboty 7. 7. – 01.00 hodin do neděle 8. 7. cca do 23.00 hodin 
bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od náměstí 
Míru až po Suvorovovu ulici. Všechny ulice přilehlé k Plánické ulici 
v celé délce, kromě ulice k hotelu Rozvoj, budou slepé. Objízdná 

trasa ve směru na Plánici bude vedena ulicemi Plzeňská, Tyršova, 
Puškinova, U Čedíku, Plánická.

Po dobu uzavření průjezdu přes náměstí Míru, tj. od pátku 
6. 7. 12.00 hodin do neděle 8. 7. do 24.00 hodin, bude pro linky 
MHD č. 1, 2 a 4 zřízena náhradní zastávka v ulici Podbranská pro 
oba směry. Trasa linek č. 2 a 4 povede ulicí Vídeňská, Puškinova, 
Národních mučedníků, Studentská, Suvorovova, Plánická a zpět po 
stejné trase. Trasa linky č. 1 povede ulicemi Vídeňská, 5. května do 
Lub a zpět po stejné trase.

U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické ulice 
přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky MHD.

Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, 
zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak 
uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí, 
o trpělivost a shovívavost.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

(v rámci své strany) až osmý. Přesto získává mandát, neboť 
„hranici skoku“ danou 1.671 hlasy překonali jen tři kandidáti 
(a, b, c), strana však získala mandátů pět (viz výše), tudíž dva 
další. Ty jsou již přiděleny dle pořadí nasazení na kandidátce, 
nikoliv dle skutečného výsledku. Tudíž získává mandát 
kandidát (h) i (e), přestože existují kandidáti, kteří získali vyšší 
počet hlasů, nepřekročili však hranici danou 110 % průměru 
strany nutnou pro „skok“. 

Závěr je jednoduchý – o preferenční hlasy (křížky) tedy 
stojí nejen strany jako celek, ale i jednotliví kandidáti. Tím, 
že je použijete, můžete rozhodnout o tom, koho chcete vidět 
zasedat v příštím zastupitelstvu.

Přeji Vám hezké léto.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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ZDARMA

Vážení Klatované,

je poněkud zvláštní psát 
o mrazu ve dnech, kdy počasí 
v našich končinách připomíná 
horký evropský jih a většina 
z nás vyhledává stín či svlaže-
ní se na koupališti i v přírod-
ních vodách. 

Mladí hokejisté ale netrpě-
livě vyhlíželi den, kdy budou 
moci po nepříliš oblíbené 
suché přípravě obout brusle 
a naplno se pustit do tréninku 
před novou sezónou. Dočkali 

se o posledním červencovém 
víkendu. Skončila totiž několi-
kaměsíční celková rekonstruk-
ce chlazení a plochy zimního 
stadionu. Vyměněny též byly 
mantinely, prostory střídaček 
a boxy časoměřičů, jež slouži-
ly svému účelu skoro dvacet 
let. Nová technologie je eko-
nomicky úspornější a vyžaduje 
výrazně menší objem čpavku 
jako chladícího média (cca ¼ 
původního stavu). Zvýší se tím 
bezpečnost základní školy 
a bytové zástavby v těsném 
sousedství zimního stadionu, 
což považuji za zcela zásadní 
přínos oprav.

Zatímco jedna akce dospě-
la ke zdárnému konci, další 
bude ještě až do pozdního pod-
zimu pokračovat. Důvodem je 
to, že až v měsíci květnu byla 
úspěšně vyhodnocena naše 
žádost o přidělení dotačních 
prostředků na pokračování 
revitalizace Mercandinových 
sadů včetně lávek přes Drnový 
potok. Práce budou probíhat 
v závislosti na vegetačním ob-
dobí (např. sanace travnatých 
ploch) a technologických lhů-
tách při stavbě mostů. Nehledě 

Horko i mráz …Horko i mráz …
na to bychom vám chtěli 
postupně zpřístupnit jednotlivé 
části nově opraveného parku. 
Po lanové stezce a cvičné pře-
kážkové dráze pro nejmenší by 
po 20. srpnu mělo začít sloužit 
dětské hřiště nedaleko od 
„kolonády“. Ti dříve narození 
pak budou moci využívat 
i hřiště na pétangue a cvičební 
prvky sloužící k udržování 
pohybové kondice.

Přibývat bude i množství 
pochozích cest, byť zatím bez 
finální úpravy. Poslední vrstvy 
budou položeny na samý závěr 
stavby. 

S kýmkoliv o probíhajících 
úpravách mluvím, upozorňuji 
jej na nezbytnost zvýšené 
pozornosti v místech, kde se 
právě pracuje. Žádám tímto 
opětovně i vás, vážení 
Klatované, o respektování 
pokynů stavebníků a zvýšený 
dohled zejména nad vašimi 
nejmenšími. Moc bych si přál, 
aby příjemné chvíle odpočinku 
nebyly pokaženy byť i jen 
drobnou nepříjemností.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Práce na projektech 
a akcích se nezastavily
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Vybráno z obsahu:

Příští jednání zastupitelstva

září 2018 (bude upřesněno)
malý sál kulturního domu

Jednání rady města

Úterý  21. 8. 2018



klatovskými návštěvníky. Potěšilo mě, jak se jim Klatovy líbily. 
Klatovům to opravdu slušelo! Obvykle to lidem připadá 
samozřejmé, že „tak to má být“, ale samozřejmé není nic, že? Za 
každou slavností tohoto rozsahu se skrývá mnoho práce, úsilí 
a nadšení mnoha lidí. Děkuji proto všem, kteří se postarali 
o velmi pestrou a zajímavou nabídku akcí a atrakcí klatovské 
pouti, ale i všem těm, kteří se podíleli na organizaci (například 
i dopravy, trhů na náměstí a v Plánické ulici), a v neposlední řadě 
i těm, kteří zajistili úklid a odvoz odpadů. V našich vzpomínkách 
převáží to krásné, co pouť tradičně přináší  slavnostní průvod 
městem se zázračným obrazem (mimochodem letos je tomu 333 
let od klatovského mariánského zázraku, který je prvopočátkem 
klatovské pouti. „Sice to není kulaté výročí, ale číslo je to 
hezké “ řekl můj kolega Martin Kříž) a Mezinárodní folklórní 
festival, za který patří poděkování Denise Valentové a jejímu 
týmu (či týmu kolem ní?). I díky festivalu Klatovy rozkvetly. 

S radostí sleduji, jak pokračuje oprava jezuitského kostela. 
Vydrží-li stavbařům a restaurátorům tempo, věřím, že se jim 
skutečně podaří splnit svůj cíl a koncem roku 2019 rekonstrukci 
za více než 100 mil. Kč dokončí. Vím, že organizovat stavbu 
v samém srdci města je nelehké, proto bych rád pochválil její 
dosavadní průběh. Díky přístupu dodavatele, farnosti, ale 
ostatně i města, tj. díky konkrétním lidem, kteří se podílejí na 
organizaci a koordinaci stavby, omezení daná pracemi zvládáme 
a ani provoz katakomb či divadla není narušen. 

S tím souvisí moje poslední poznámka. Koncem července se 
s Klatovy rozloučil kaplan P. Ivan Pavlíček, který odchází do 
Klenčí, kde bude novým administrátorem tamější farnosti. Ivan, 
jak jej všichni známe, si získal srdce mnohých Klatovanů. Nejen 
těch, kteří pravidelně „chodí do kostela.“ V době svého působení 
v Klatovech byl vysvěcen na kněze a slavil zde (právě 
v jezuitském kostele) i svoji primici. Byl zdatným pomocníkem 
faráři P. Jaroslavu Hůllemu, s nímž, stejně jako před tím 
s P. Antonínem Bachanem, vytvořil sympatický a spolehlivý 
tandem. I díky tomu se nám dařilo a daří dobře spolupracovat 
nejen na projektu klatovských katakomb. Nezbývá než Ivanovi 
popřát vše dobré do jeho další životní pouti a poděkovat za vše, 
co v Klatovech udělal. Nám všem pak, aby velmi dobrá 
spolupráce s farností, jíž si ceníme, pokračovala.

Přeji Vám krásné léto.

–

,

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři Zpravodaje,

ani uprostřed horkého léta se 
nezastavily práce na pro-
jektech a akcích, které město 
Klatovy v letošním roce 
postupně realizuje. Jsme rádi, 
že se tak město postupně 
dostává do „kondice“, kterou 
bychom si všichni přáli. Ne 
vše a ne všude to jde lehce. 
Oceňujeme pak trpělivost 
občanů, kterých se různá 
omezení a uzavírky ulic či 
prostorů týkají. Nicméně 
podstatný je vždy výsledek 

a ten je, věřím, velmi dobrý. 
O opravách komunikací Vás pravidelně důkladně 

informuje František Kocfelda. V tomto roce na ně vynaložíme 
více než 50 mil. Kč. Pozitivní je, že kromě vlastní údržby letos 
probíhají i akce většího rozsahu ve spolupráci s ŘSD (Tyršova 
ulice, Sobětice) a se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje 
(Jiráskova a Plánická ulice). Tím se prostředky vložené do 
klatovských komunikaci navyšují. Dokončeny jsou Jiráskova 
a Plánická ulice, dodavatel je zprovoznil v dohodnutém termínu 
 před klatovskou poutí! Nyní začaly práce v Tyršově ulici 

(vodovod, kanalizace, chodníky, celoplošná úprava povrchů) – 
i ty s sebou přinesou dopravní omezení, i zde však věříme 
v dobrý výsledek. Věřím, že dodavatel a koordinátoři akce mají 
dostatek zkušeností, umu i vůle, aby eliminovali případné 
komplikace v průběhu stavby na minimum. 

Pracuje se v Mercandinových sadech: díky tomu, že se 
nám podařilo získat dotaci, můžeme postupně vyměnit tři lávky 
přes Drnový potok. O postupu prací v tomto nejvýznamnějším 
klatovském parku píše podrobně ve svém příspěvku pan sta-
rosta, zmíním tedy jen, že po-
děkování si zaslouží všichni, 
kteří se snaží, aby navzdory 
probíhajícím stavebním pra-
cím bylo možné park využí-
vat. Ohledy musí samozřejmě 
být na obou stranách – jak na 
straně těch, kteří v parku 
pracují, tak na straně jeho 
návštěvníků. Díky za to. Důka-
zem schopnosti udělat věci tak, 
aby „šly“, je ostatně i otevření 
nového lanového centra za 
kolonádou v zadní části parku. 
Nová „cesta v korunách“ se 
nachází právě v místech, kde 
se ještě nějaký čas bude 
budovat, budou se tu pohybovat nejen lidé, ale i stavební 
technika. Přesto jsme mohli lanové centrum, po dohodě 
s dodavatelem, stavebními dozory i Technickými službami, 
otevřít a dát je k dispozici klatovské veřejnosti již nyní. 

Počátkem měsíce jsme slavili klatovskou pouť. Díky 
skvělému počasí a bohatému programu byl „pouťový víkend“ 
příjemným startem prázdnin pro školáky a dovolených pro 
všechny ostatní. Měl jsem možnost mluvit s mnoha mimo-

–
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Práce na projektech a akcích se nezastavily
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Vážení občané,

rád bych Vás pozval na druhý 
ročník netradičních večerních 
prohlídek městem s oživenými 
historickými obrazy. Protože si 
v letošním roce připomínáme 
100. výročí vzniku Česko-
slovenska a konce první světové 
války, budou tentokrát pro-
hlídky zaměřeny na dobu 
Rakouska-Uherska a počátků 
první republiky. Prohlídky se 
uskuteční ve dvou dnech, a to ve 
čtvrtek 16. srpna a v sobotu 18. 
srpna. Na každý z uvedených 
dnů jsme připravili čtyři pro-
hlídky (viz pozvánka na této 

straně). Akci pořádá město ve spolupráci s divadelními spolky 
„Divadlo Rynek“ a „Za oponou“, takže výklad zpestří opět hrané 
scény, ve kterých nebude chybět ani notná dávka humoru. 
Prohlídky budou trvat do 1,5 h a postupně Vás zavedou na šest 
zajímavých míst. 

Začínat budeme v prostoru informačního centra v domě čp. 66/I 
na náměstí. Víte například, že v tomto renesančním paláci kdysi 
vznikla továrna na vatu a přikrývky, kterou Klatované znají 
zejména pod označením Retex (nyní Klatex) či lidovým názvem 
„Vatovna“? Továrna byla spojena s židovským podnikatelem 
Izákem J. Brumlem. Ten stejně jako mnozí další klatovští továrníci 

pocházel ze Strážova. První Brumlova dílna vznikla ve sklepních 
prostorách právě rohového domu čp. 66/I, kde dělníci vytvářeli 
vatu pro oděvnictví na tzv. kremplích s ručním pohonem. O vatu, 
která se v Čechách tehdy vyráběla jen v malém množství, byl velký 
zájem, a tak se provoz rozšířil v dalších prostorách uvedeného 
domu, kde byla i podniková prodejna. Později továrna přesídlila na 
pozemky stavebního inženýra Eduarda Menčíka v ulici Pod 
Brankou a následně v devadesátých letech do vlastní továrny 
v Nádražní ulici, jejíž objekty zde stojí doposud. I o tom budeme 
povídat a hrát.

Přesuneme se k bývalému dominikánskému klášteru a do Vrch-
lického sadů. Zde potkáme některé významné studenty a učitele 
klatovského gymnázia. Mimo jiné Jiřího Stanislava Gutha-
Jarkovského (1861–1943). Ten po vzniku první republiky pracoval 
jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka, kdy navrhl statut řádu 
Bílého lva republiky. Byl členem spisovatelské skupiny Máj, 
překládal literární díla z francouzštiny a němčiny, napsal řadu knih, 
ale širší veřejnosti byl znám především díky knihám o společen-
ském chování (zejména Společenský katechismus z roku 1914), 
které řadu desetiletí utvářely bonton české společnosti. Guth-
Jarkovský působil v Klatovech jako profesor gymnázia tři roky 
a v dubnu 1896 z našeho města odjel na první novodobé 
olympijské hry do Athén. Už v roce 1894 se totiž stal zakládajícím 
členem Mezinárodního olympijského výboru a také spoluzakla-
datelem a předsedou Českého olympijského výboru. Klatovy se tak 
staly místem, kde prakticky uzrála česká olympijská myšlenka.

Další zastávka je v Hostašových sadech, které přímo vybízejí 
k připomenutí zakladatele klatovského muzea a někdejšího starosty 
města Karla Hostaše (1854–1934). U farního kostela nás pozdraví 
významný architekt Josef Fanta (1856–1954), který před první 
světovou válkou pracoval na úpravách kostela a později navrhl 
i přestavbu klatovské radnice. Fanta spolupracoval ještě jako asis-
tent na stavbě Národního divadla, Rudolfina i Národního muzea 
v Praze. Jeho staveb bychom mohli jmenovat celou řadu, ale asi 
nejvíce je veřejností vnímána jeho nová budova hlavního nádraží 
v Praze. V závěru se ocitneme na nádvoří klatovské radnice, kam 
možná zavítá i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk… 

V loňském roce byl o prohlídky velký zájem, zúčastnili se jich 
místní i turisté. Předprodej vstupenek byl zahájen prostřednictvím 
informačního centra 30. července. Kapacita prohlídek je omezena, 
proto si, prosím, v případě zájmu zajistěte vstupenky včas. Budu se 
těšit na setkání.

Přeji Vám krásný a pohodový srpen.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Prohlídky připomenou významné osobnosti spojené s městem Klatovy
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1., 8., 15., 22., 29. 8. | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY - v průběhu mě-
síce srpna bude probíhat na klatovském náměstí cyklus letních 
hudebních koncertů, vždy ve středu od 18.00 hodin. 
  1. 8. WEGET ROCK
  8. 8. IRON MAIDEN REVIVAL
15. 8. RADIÁTOR + PAHEYL
22. 8. UNGELLERKA
29. 8. LORD + HOSTÉ   

3., 10., 17., 24. 8. HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVOR-
KU - V průběhu měsíce srpna bude probíhat v prostoru rene-
sančního dvorku ve Vídeňské ulici č.p. 66 cyklus hudebních 
koncertů, vždy v pátek od 18.00 hodin. 
  3. 8. ESTER KOČIČKOVÁ & MOODY CAT BAND
10. 8. MARTHA A TENA ELEFTERIADU
17. 8. ZÁZVŮRKOVÁ/MACHÁČEK SWING TRIO
          AVALONS – CO NEODNESL ČAS
24. 8. JIŘÍ SCHMITZER 

11. 8. ǀ sobota | 14.00 | letní kino, při nepřízni počasí nám. Míru | 
COUNTRY ODPOLEDNE:
14.00  PILOUNI
17.00  PAVLÍNA JÍŠOVÁ A BABABAND 
20.30 COP - speciální koncert kapely k výročí 40 let - COP40

31. 8. ǀ pátek | MICHAL AMBROŽ & HUDBA PRAHA 
Koncert, předkapela SNIKERS 19.00 hodin. 

ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok 2018/2019 v kulturním 
domě:
  5. 9. | 16.00 | Mažoretky MODERN
  7. 9. | 16.00 | Orientální a břišní tance
10. 9. | 16.00 | Taneční skupina MODERN
10. 9. | 18.00 | Paličkování
11. 9. | 16.00 | Tancování pro radost/Taneční soubor Tennessee
19. 9. | 17.30 | Sebeobrana (ne)jen pro ženy

PŘIPRAVUJEME: 
7. 9. | pátek | 14.00 | náměstí Míru | EKOMPILACE

Letošními headlinery jsou kapely BUTY a DAVID STYPKA 
& BANDJEEZ. Vstup volný.

7. – 8. 9. ǀ pátek - sobota ǀ 9.00 – 17.00 ǀ Atrium KD ǀ
VÝSTAVA HUB - VIII. ročník mykologické výstavy 
Součástí výstavy bude též mykologická poradna. Pořádá Mykolo-
gický klub Klatovy a MKS Klatovy.

14. 9. – 26. 10. ǀ galerie Atrium KD,  vernisáž – 13. 9. ǀ 
„TGM A ARMÁDA“ - VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ ZALO-
ŽENÍ REPUBLIKY  
Dobový kemp před kulturním domem o víkendu 15. a 16. 9. 
Výstava připravena ve spolupráci s městem Klatovy, 
Československou obcí legionářskou, VHÚ Praha, AČR, Klubem 
3. armády Klatovy a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy.

21. 9. ǀ pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

28. 9. ǀ pátek | 11.00 – 14.00 | náměstí Míru | 
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY 
Svatováclavská jízda s kulturním programem. 
12.00 zvonění zvonu VONDRA + průvod koní 
Účinkující: Taneční skupina ANIMATA, dobová hudba 
GÓTHIEN, šermíři, trubači.

28. 9. ǀ pátek | 18.00 | arciděkanský kostel | 
ŠUMAVAN + HOSTÉ - MISSA JAZZ 
Jaromíra Hniličky 
Koncert ke státnímu svátku. 

PRÁZDNINOVÁ DOBA PŘEDPRODEJE MKS Klatovy, 
Domažlická 767: pondělí - pátek 8.00-13.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na 
IC Klatovy, Vídeňská 66. 

Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na 
. Z  akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke 

zhlédnutí na 
Najdete nás též facebooku 

Předprodej vstupenek online na: .www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.filmpro.cz

www.facebook.com/mksklatovy/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne   9 – 12, 12.30 – 17 hodin
Výstava do 19. 8. 2018, zámek Klenová
Eliáš Dolejší – Kryštof Kaplan – Vojtěch Míča – Sáva Spirova – 
Erika Velická - Sochařská výstava pěti autorů přestavuje soubor 
prací z několika posledních let. Výběr děl abstraktní i figurativní 
formy charakterizují obecné termíny exprese, imaginace, mýtus 
a psychologie. 
Výstava do 26. 8. 2018, purkrabství hradu Klenová
Leona Telínová / Noční motýl - Fotografka jejíž fotografické série 
vypráví o vlastním světě prostřednictvím stylizovaných obrazů, které 
připomínají filmové záběry.
25. 8. 2018 od 15 hodin, zámek Klenová 
vernisáž výstavy Martin Velíšek / Červená karkulka a jiné příběhy
Výstava potrvá do 31. 10. 2018.
11. 8. 2018 od 15 hodin, sýpka Klenová 
vernisáž výstavy Matěj Fabián, Mira Gáberová, Jaro Varga
Výstava potrvá do 20. 9. 2018.

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 19. 8. 2018  – Theodor Pištěk/ Konec lesa
Výběr z malířského a kreslířského díla umělce, který je v české 
veřejnosti zapsán také jako výjimečně úspěšný kostýmní výtvarník.
24. 8. 2018 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
vernisáž výstavy Postkonceptuální antikoncepce
Výstava potrvá do 28. 10. 2018.

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Výstava do 31. 10. 2018 
Jiří Beránek - Umělecká reakce na biblické téma v souvislosti se 
sakrálním prostředím. 

Akce galerie
24. 8. 2018 od 19 hodin, hrad Klenová 
Milan Drobný a skupina Nadrobno - Koncert
18. 8. 2018 od 14 hodin, hrad Klenová 
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Eliáš Dolejší – 
Kryštof Kaplan – Vojtěch Míča – Sáva Spirova – Erika Velická 
Dílna k sochařské výstavě pěti autorů, jejichž díla jsou vystavena 
v interiérech a exteriérech hradu Klenová. 
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Nové dopravní značení pro cyklisty v Klatovech
V ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická došlo v minulých 
dnech k vyznačení piktogramových koridorů pro cyklisty. Toto 
vodorovné dopravní značení, jehož celková délka je 1,5 km, 
je vyznačeno v obou směrech těchto ulic. Na povrchu vozovky je 
nakreslen piktogram cyklisty a směrový znak na osu pohybu 
jízdních kol, resp. na osu pomyslného jízdního pruhu pro cyklisty.

Obecně jsou piktogramové koridory pro cyklisty integračním 
opatřením cyklistické dopravy pro společný provoz s ostatními 
vozidly. Vyznačují se pouze pomocí vodorovného dopravního 
značení. Jedná se o naznačení doporučeného průjezdu jízdních kol 
v rámci pravé části jízdního pruhu či vozovky souběžně s ostatními 
vozidly. Vyznačením nevyplývají pro účastníky provozu žádná další 
zvláštní práva ani povinnosti. Je vhodné vycházet z obecných zásad 
pro společný provoz jízdních kol a vozidel (zejména nevytvářet 

situace svádějící řidiče k nebezpečnému předjíždění cyklisty).
Důvodem tohoto značení je zejména snaha alespoň trochu 

ochránit cyklisty, kterých rok od roku přibývá. 
Dalším vstřícným krokem směrem k cyklistům bude přeznačení 

chodníků v Plzeňské ulici na stezku pro pěší a cyklisty, ke kterému 
dojde po realizaci opravy asfaltových povrchů. 

S dopravou, ať už pěší, cyklistickou nebo silniční, souvisí 
přepracování již zastaralého Generelu dopravy. Nový generel bude 
nápomocen, mimo jiné, při přípravě budování nových cyklostezek, 
smíšených stezek a cyklotras nejen v extravilánu, ale i v intravilánu 
města.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

foto: Karel Nováček

Stalo se již tradicí, že léto patří v klatovském Pavilonu skla 
sklářským školám. Po Kamenickém Šenově a Vysoké škole 
výtvarných umení z Bratislavy se zde letos představuje další 
reprezentant českého sklářského školství – Železný Brod. Příští 
rok bude následovat Vysoká škola uměleckoprůmyslová z Prahy 
a sklářská škola z bavorského Zwieselu. A dál? Uvidíme...

Celý příběh výstavy Sklářská škola Železný Brod se začal 
psát už v říjnu 2017, kdy se na škole konala interní soutěž, do níž 
studenti přihlásili desítky návrhů. Některé z nich byly inspirované 
tím, co je pro Klatovy charakteristické – mumie, barokní lékárna, 
karafiáty, jiné vycházely z motivů šumavské přírody. Výběr byl 
obtížný, k realizaci bylo ve výsledku zvoleno 15 projektů 
a výstava byla dále doplněna ze školních sbírek. V pavilonu a na 
jeho zahradě se nakonec sešlo téměř 50 uměleckých děl. 
Studentské práce reprezentují všechny sklářské techniky, které se 
na škole vyučují - od drobných skleněných figurek či šperků až po 
rozměrné objekty tvarované za horka u sklářské pece. Díla 
dokládají mimořádnou tvůrčí invenci i řemeslnou zručnost 
nejmladší sklářské generace a představují v tomto smyslu vlastně 
budoucnost českého sklářství.

Drobnější práce jsou vystavené uvnitř pavilonu a mezi nimi 
rozhodně zaujmou nevšedně tvarované a dekorované vázy či 
dalekohled s rytou skleněnou čočkou. Rozměrnější exponáty jsou 
v zahradě, kde návštěvníka nejprve jistě upoutají dopravní značky 
ze sekaných mačkárenských tyčí – na jedné je logo školy, další 
upravuje rychlosti pohybu v zahradě na 5 km/h, následuje 
vyznačení směru prohlídky a poslední je značka Pozor sklo! 

Skleněná zahrada v Klatovech
Ve vnitřním oblouku stavby 

je instalace objektu Magické 
květiny a nedaleko od ní leží 
v trávě objekty z vrstveného 
a lepeného skla Antibiotika, 
odkazující na tradici klatovské 
barokní lékárny. Šumavskou 
přírodu pak připomínají 
rozměrné modré Lysohlávky či 
Dřevník ze „skleněného dřeva“. 
Návštěvník musí poblíž 
Dřevníku zvednout hlavu, aby 
našel na stromě Síť s bublinami, 
nedaleko u záhonů pak zase 
musí sklonit oči k zemi, aby 
viděl objekt Kitt Sagi poloskrytý v záhonech. A je zde mnoho 
dalších exponátů s doprovodnými popisy. Výstava pokračuje 
i v chodbě jezuitské koleje, kde jsou také již tradičně vystavené 
různé dvojrozměrné návrhy, projekty apod. Všechny exponáty 
mohou návštěvníci vidět až do 24. 9. 2018.   

Srpnové oslavy čtvrtého výročí otevření PASKu 
V srpnu oslaví Pavilon skla čtyři roky od svého otevření 

a k této příležitosti je připravený víkendový program spojený se 
sklářskými dílnami, které se otevřou v sobotu a v neděli 18. a 19. 
8. od 10 do 17 hodin. Tentokrát půjde hlavně o Malování na sklo 
v mnoha jeho podobách. Zasvěcenými průvodkyněmi pro děti 
i dospělé budou dvě odborné učitelky malby na sklo ze sklářské 
školy v Železném Brodu – MgA. Zdena Hušková a Iveta Šulcová, 
které nám všem poradí, „jak na to“. Malovat se bude na hrnečky 
a drobné skleněné předměty, nebude chybět ani podmalba a jako 
doprovodný program pak navlékání a výroba zvířátek z korálků. 

Až v sobotu utichne ruch dílen, proběhne od 17 hodin 
přednáška Historie a současnost sklářské školy v Železném 
Brodu, kterou přednese umělecký vedoucí školy MgA. Martin 
Hlubuček a na ni naváže komentovaná prohlídka výstavy. 
A jakmile se trochu setmí, začne od 20.30 hodin oblíbená 
komentovaná prohlídka stálé expozice Zářící uranové sklo, při 
které se pod UV světlem rozzáří mnohé zdejší exponáty.        

Bližší informace na . 

PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

www.pask-klatovy.cz
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Oprava povrchu Tyršovy ulice – spoluinvestoři akce město Klatovy 
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava silnice 1. třídy v celé délce Tyršovy ulice, oprava 
povrchu chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, kabelu 
ČEZ v úseku od Domažlické po Podbranskou ulici.
Termín provedení celé stavby: 16. 7. – 23. 9. 2018.
Dílčí termíny stavby: 
- rekonstrukce vodovodu v chodnících Domažlická – Podbranská: 

16. 7. – 26. 8. 2018,
-  rekonstrukce VO, kabelu ČEZ a oprava chodníků Domažlická – Pod-

branská: 16. 7. – 23. 9. 2018. 
V úseku Podbranská – Domažlická bude zaveden jednosměrný provoz 
ve směru od Horažďovic. Ve směru od Plzně povede objízdná trasa 
ulicemi Domažlická – V Řekách – Vrbova – Tyršova. V době od 27. 8. do 
23. 9. 2018 budou práce probíhat za obousměrného provozu při částečné 
uzavírce (zúžení jednoho jízdního pruhu).
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 Tyršova ulice v úseku 
okružní křižovatka „u parku“ – Podbranská: 6. 8. – 23. 8. 2018. 
Oprava se provede za úplné uzavírky silnice I/22. Objízdná trasa povede 
ulicemi Domažlická – V Řekách – Dragounská – Šumavská – ul. 5. 
května. Vlastní okružní křižovatka „u parku“ bude uzavřena v termínu 
od 13. 8. do 23. 8. 2018. Objízdná trasa ve směru od Horažďovic povede 
ulicemi Národních mučedníků – Šmilovského – Plánická – Jiráskova – 
Dobrovského – Plzeňská. Křižovatka s Podbranskou ulicí bude uzavřena 
na jeden den v časovém rozmezí od 20. do 23. 8. 2018, v ostatní dny bude 
průjezdná.
Celoplošná oprava povrchu silnice v úseku Podbranská – Domaž-
lická: 26. 8. – 28. 8. 2018. Oprava se provede za úplné uzavírky silnice 
I/22. Objízdná trasa povede ulicemi Domažlická – V Řekách – Vrbova.

Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích – spoluinvestoři akce město 
Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky 
po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku, 
propojovací komunikace, vozovky a chodníku od silnice I/22 po konec 
zástavby ve směru na Luby, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného 
osvětlení, přeložky plynovodu.
Termín provedení: 16. 8. – 28. 10. 2018.
Výstavba objektů podél silnice I/22 a rekonstrukce vlastní silnice I. třídy 
bude provedena za částečného omezení provozu, který bude řízen 
semafory. 
Výstavba chodníku, vodovodu a rekonstrukce místní komunikace na 
Luby si vyžádá v určitém období úplnou uzavírku provozu. O postupu 
prací a uzavírkách budou občané informováni.

Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí 
(kolem pekárny) v  Lubech
Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení, 
výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, 
rekonstrukce plynovodu – investor GasNet s.r.o., rekonstrukce kabelu 
ČEZ – investor ČEZ a.s. v ulici kolem pekárny.
Termíny provedení:
Celá stavba: 24. 5. – 16. 9. 2018,
dešťová kanalizace v ulici kolem pekárny: 31. 7. – 17. 8. 2018,
kabel ČEZ, kabel O : 30. 7. – 19. 8. 2018,2

komunikace+VO: 6. 8. – 16. 9. 2018.
Stavba bude prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd bude 
umožněn po domluvě se zhotoviteli stavby.

Oprava povrchu chodníků v ulici Pod Výhořicí v Lubech
Celoplošná oprava povrchu chodníků. 
Termín provedení: 23. 7. – 19. 8. 2018.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude umožněn.

Oprava povrchu komunikace v části nábřeží Kpt. Nálepky 
- celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníku v úseku mezi ul. Du-
kelská – U Pazderny. Termín provedení: 24. 7. – 16. 8. 2018.
Oprava bude provedena za úplné uzavírky části místní komunikace. 
Objízdná trasa povede ulicemi Dukelská – Masarykova.

Oprava povrchu prostranství před garážemi v lokalitě U Pazderny 
– celoplošná oprava včetně odvedení dešťových vod.
Termín provedení: 16. 7. – 10. 8. 2018.
Stavba se provede za úplné uzavírky prostranství před garážemi.

Oprava povrchu komunikace od Gorkého ulice vlevo k čp. 840, 841 
a 895 – celoplošná oprava povrchu vozovky včetně podkladních vrstev.
Termín provedení: 13. 8. – 4. 9. 2018.
Stavba se provede za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup 
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníků v části Kličkovy ulice – celoplošná oprava 
povrchu chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava propadlých 
částí vozovky.
Termín provedení: 30. 7. – 15. 9. 2018.
Stavba se provede za částečné uzavírky silnice a úplné uzavírky 
chodníků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude 
zabezpečen.

Oprava povrchu vozovky a dvou parkovacích ploch v části 
Nerudovy ulice – celoplošná oprava povrchu v úseku Máchova ul. - 
křižovatka před čp. 607.
Termín provedení: tři týdny během měsíce září
Stavba se provede za úplné uzavírky opravovaného úseku. 

Další drobné akce, jako jsou výspravy výtluků po zimě, opravy uličních 
vpustí, apod. zajišťují Technické služby města Klatov.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v srpnu 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

d středy do neděle  MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

7.–12. 8. Největším holubářem je pantáta Beránek - divadlo Příchovice
14.–19. 8. Oslavy 140 let SDH Kolinec
21.–26. 8. Manželství na druhou aneb Barillonova svatba 

- divadlo Plánice 1/3
28. 8. – 2. 9. Manželství na druhou aneb Barillonova svatba 

- divadlo Plánice 2/3

www.filmpro.cz
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Město Klatovy vypsalo dne 19. 7. 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.

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

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
je u vestaveb či nástaveb bytů (8 let).

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí 
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním 
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky. 

Úroková sazba je pro všechny tituly stejná a je odvislá od 
úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou. Za měsíc 
květen 2018 činila 2,58 %.

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 letošním roce již proběhlo jedno kolo FRB, ve kterém bude 
zapůjčena třema žadatelům částka ve výši 1 210 000 Kč.

Uzavírka podání žádostí 3. kola je 7. 9. 2018. Žadatelé se o 
tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce září 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.



NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2018 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: 

kontaktní adresa: 

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2018 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Pozvánky:
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Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
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Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Jarošík - 
 Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz
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ZDARMA

Vážení Klatované,

před několika dny se opět po 
letních prázdninách otevřely 
dveře našich škol a stovky 
žáků zahájily nový školní rok. 
Pro mnohé starší žáky a stu-
denty již věc všední, pro ty 
nejmladší to však byl den ne-
obyčejný. Ostatně bývá tomu 
tak vždy, když přicházíme 
poprvé do nám neznámého 
prostředí a potkáváme se 
s novými lidmi. Jsme plni 
očekávání, trochu i obav 
z neznámého. 

Měl jsem možnost navštívit 
tři třídy prvňáčků a dobře viděl 
v jejich očích onu zvláštní 
směsici pocitů. Sváteční atmo-
sféru jim pak podtrhla pří-
tomnost rodičů a prarodičů. 
Byli jim oporou ve chvíli, kdy 
byli vrženi do nové životní 
situace. Naslouchali totiž ženě 
či muži, kteří je budou vším, 
co je čeká, doprovázet a dobře 
vést. Je to právě osobnost 
učitele, jíž jste, vážení rodiče, 
svoje děti svěřili. 

Hodně se nyní o učitelích 
psalo a mluvilo. Názory pada-
ly různé, což je v pořádku. 
Často byly podbarvené tím, 
kam bychom je rádi „dotlačili“ 
a občas i přesvědčením, že 
víme nejlépe, jak by to podle 
nás měli dělat. Jen za tu 
katedru bychom si před třídu 
plnou malých osobností stoup-
nout nechtěli. Jako v každém 
oboru tam patří lidé vzdělaní 
a odborně zdatní. Dobře vím, 
že můžete být klidní. Jsou 
nejen učiteli, ale především 
lidmi, kteří dělají svoje 
řemeslo kvalitně a s jediným 
cílem - připravit vaše děti na 
jejich budoucí životní dráhu.

Prosím vás tedy, podpořte 
je, byť ne vždy budete se vším 

Uspět lze jen společně…Uspět lze jen společně…
souhlasit. Neváhejte se jich 
ptát, než vyřknete svoje soudy. 

Začátek školní docházky 
není jednoduchý. Troufnu si 
tvrdit, že je pro děti naopak 
nejtěžší. Vedle povinností pro 
ně dosud neznámých se budou 
muset rovněž naučit žít 
a pracovat v novém kolektivu. 
Vzpomeňme si sami na sebe, 
jak nám je při nástupu do 
nového zaměstnání.

Jsem stoprocentně přesvěd-
čen, že pro dobrý výsledek při 
vzdělávání vašich dětí nestačí 
jen kvalitně vybavené učebny 
(ty k dispozici mají). Nezbytná 
je především vzájemná důvěra, 
podpora a spolupráce mezi 
všemi zainteresovanými, tedy 
rodiči, žáky a učiteli. Ve tří-
dách, které jsem navštívil, 
jsem vás o toto požádal přímo. 
V případě ostatních si to 
dovoluji udělat prostřednic-
tvím těchto řádek.

Vážení kolegové učitelé, 
vážení rodiče, milé děti, přeji 
vám úspěšný školní rok 
a mnoho radosti ze společně 
dosažených úspěchů. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Co považujete za tři nejdůležitější věci, které město 
Klatovy udělalo pro své občany?

Já doufám, že těch věcí bylo více, nicméně mám-li 
odpovědět stručně, pak:

1) Město Klatovy rozumně investovalo – do obnovy zeleně 
a parků (těší nás, že jsme dokázali revitalizovat Mercandinovy 
a Vrchlického sady. V minulosti mnozí a mnohdy o nutnosti 
„něco udělat s parky“ hovořili, ale až v roce 2012 jsme skutečně 
začali parky obnovovat), do komunikací (ročně jen na údržbu 
dáváme 25 mil. Kč a máme za to, že to je již vidět. Silnice 
a chodníky opravujeme ve spolupráci se správci sítí - voda, 
kanalizace, elektřina, plyn, optické sítě – a hodláme v tom 
pokračovat), do svého majetku (regenerace sídliště Pod 
Hůrkou, rekonstrukce zimního stadionu, postupná obnova 
letních lázní atd.). Není možné zde vyjmenovat všechny 
investiční projekty a akce, snad si je připomenete vy sami. Je 
třeba, aby i v budoucnu město a ti, kteří jej budou řídit, měli vůli, 
schopnosti a chuť pracovat na tom, aby město vzkvétalo. Máme 
jasný a snadný příklad – města a městečka v Bavorsku. 

2) Město Klatovy nezapomnělo na nutnost vypracovat 
a schválit dokumenty, které přesahují rámec „běžných“ 
povinností - dokázali jsme přijmout nový územní plán. Nyní 
pracujeme na územních studiích, které řeší zejména otázky 
veřejného prostoru. V Klatovech je tedy možné stavět, 
investovat, rozvíjet se. Přijali jsme i strategii rozvoje města. Je 
to dokument širšího rozměru, zdůrazňuje, mimo jiné, že za velmi 
důležitý považujeme obchvat města. A samozřejmě i zkvalitnění, 
chcete-li „zkapacitnění“, silnice I/27 (směr Plzeň, ale i Železná 
Ruda), aby Klatovy byly napojeny na dálnici, aby odtud nebylo 
nikam daleko. Oba dokumenty, územní plán i strategie rozvoje 
spolu s mnoha dalšími dílčími dokazují, že jsme nahlíželi věci 
nejen pohledem všedním, denním, ale i s ohledem na 
budoucnost pohledem strategickým.

3) Město Klatovy a jeho občané, vědomě i mimoděk, 
budují to, co starověcí Řekové označovali jako „polis“… 
nejsme sice městský stát, ale jsme patrioti, bojujeme za své 
město, přestože se leckdy různíme v názoru na to či ono. Není to 
skvělé? Není úžasné, že své město, hodnoty našeho života 
dokážeme sdílet a nadřadit třeba i osobním sporům? Pokud tomu 
tak bude i nadále, není se třeba ničeho bát. Město Klatovy je po 
Plzni druhým městem našeho kraje s kompletní a funkční 
infrastrukturou, i to je příjemné a je na tom potřeba stavět i do 
budoucnosti. Abychom byli schopni zajistit bezpečí nám všem, 
pomoc a zázemí těm, kteří to potřebují, a příjemný, přátelský 
život města. Pozor ale – nic není zadarmo, vše něco stojí - úsilí, 
námahu a v neposlední řadě peníze. Jen dobré úmysly nestačí, 
jakkoliv jsou zásadní, musíme vědět i co a jak.

S „čím“ jdete do voleb?
Této otázce se zpravidla bráním a „malinko“ se obávám, zda 

sem patří, ale je častá. Takže stručně – s kvalitním programem, 
se seriózními lidmi, s výtečným starostou, který se skutečně 
o město stará, a s nadějí a důvěrou v budoucnost našeho města. 

A protože jde o můj poslední příspěvek do Zpravodaje 
v tomto období, rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům 
za spolupráci a popřál městu Klatovy a Vám, jeho občanům, vše 
dobré. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážené dámy, 
vážení pánové, 
Klatované,

blíží se konec volebního 
období a různí lidé se mě 
opakovaně ptají, jak si město 
Klatovy „stojí“ v roce 2018, co 
vše se podařilo či nepodařilo 
a kam by měly Klatovy 
směřovat dál.  Dovolte mi tedy 
formou fiktivního rozhovoru 
odpovědět na otázky, které 
byly položeny nejčastěji.

V jaké finanční pozici je město Klatovy v roce 2018?
Město Klatovy je ve velmi dobré finanční kondici. Sečteme-

li zůstatky všech našich účtů, hotovosti a krátkodobých 
finančních investic, disponujeme finančními zdroji na úrovni 
300 mil. Kč, a to již delší dobu. Jinak (a stručně) řečeno, „na 
hotovosti“ máme 300 mil. Kč. Na druhé straně snižujeme 
postupně zadluženost města, zejména objem investičních úvěrů. 
Za posledních osm let jsme splatili úvěry za více než 
130 mil. Kč. V roce 2010 dosáhla výše úvěrů 203 mil. Kč, 
koncem letošního roku bude již jen 67 mil. Podotýkám, že za 
posledních osm let jsme nepřijali žádný nový úvěr a že úvěry 
minulé byly, z mého hlediska, našimi předchůdci vzaty na 
rozumné věci – na akci „čisté město“, kdy byla realizována 
významná obnova vodovodu a kanalizace, ulic a chodníků 
zejména v centru města a na pořízení bytových domů. Nikomu 
nic nedlužíme, pečlivě se staráme o majetek města, máme zdroje 
na financování budoucích projektů. Neznamená to však, že 
bychom si mohli dovolit penězi plýtvat. Ba naopak! Zásobník 
projektů, a to nejen investičních, převyšuje možnosti našeho 
rozpočtu, musíme tedy i do budoucna uvážlivě rozhodovat 
o tom, kam bude město Klatovy investovat.

Co Vás v minulém období nejvíce potěšilo a naopak co 
nejvíce zklamalo?

Těch věcí, které mě potěšily, bylo násobně více než těch, 
které mě zklamaly. Asi to souvisí s tím, že žiji a pracuji 
v Klatovech a Klatovům se podle mě daří. Jsem přesvědčen, že 
město se zdárně rozvíjí, ačkoliv samozřejmě vidím i to, co se 
nepovedlo. Podstatné je, že se aktivita města propojuje 
s aktivitou jeho občanů, že je u nás hodně lidí, kteří Klatovy 
milují a také pro ně něco dělají – ve sportu, v kultuře, ve 
spolkovém životě, a je toho opravdu hodně. Udělal jsem si malý 
osobní „průzkum“ tím, že jsem si prošel reportáže místní 
televize FILMpro, které i Vy snadno naleznete na youtube.com. 
A víte, co mě mile překvapilo? Pozitivní duch, profesionální 
reportáže o životě města a jeho občanů, spolků, institucí, 
o proměnách města a okolí. Občas je skutečně vhodné 
vzpomenout si, jak věci byly na počátku, a nehodnotit je jen ze 
znalostí výsledku. Zklamání jsou dílčí – například, když vím, 
kolik investic a úsilí jsme dali do oblasti odpadů a pak narazím 
na kontejnery na bioodpad plné neskutečné směsi skla, plastů, 
doslova všeho možného. Když vidím poškozené keře, stromy, 
dopravní značky…

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJZÁŘÍ 2018STRANA 2

Jak si město Klatovy „stojí“ v roce 2018



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 3ZÁŘÍ 2018

Vážení občané,

během září a října se koná řada 
zajímavých akcí, kterými si 
budeme připomínat v našem 
městě 100. výročí vzniku 
Československa. Vyzdvih-
neme na nich nejen významné 
okamžiky našeho státu 
v období sklonku Rakouska-
Uherska a počátků první 
republiky, ale i události, které 
se odehrávaly v Klatovech 
a okolí. Půjde o několik výstav, 
přednášek, konferenci i kon-
certy. Rád bych Vás na tento 
program pozval.

Začátkem září byla v Hostašových sadech instalována 
výstava Republika československá 1918 – 1939. Výstava vzniká 
ve spolupráci Masarykova ústavu a Archivu akademie věd 
České republiky, Střediska společných činností AV ČR a s pod-
porou vlády České republiky. Putovní výstava formou sedmi 
oboustranných stojanů představuje nejvýznamnější milníky 
Československé republiky v letech 1918 až 1939. Výstava je 
osvětlená a prohlédnout si ji tak můžete i večer. K vidění zde 
bude do 1. 10. 2018.

Ve dnech 14. – 15. září město pořádá konferenci „100. výročí 
vzniku Československa“ ve společenském sále městské 
knihovny. Celý program najdete na této straně.  V pátek 14. září 
budeme začínat v 17.30 hodin a čekají nás první dvě zajímavé 
přednášky – o úvod do problematiky se postará uznávaný 
historik PhDr. Jiří Rak, který má připraveno ohlédnutí za 
překotnými událostmi roku 1918. Následovat bude se svým 
příspěvkem klatovský rodák, historik PhDr. Petr Koura, Ph.D., 
autor mnoha odborných publikací, který se například jako 
odborný poradce podílel na tvorbě českého televizního seriálu 
České století. V sobotu bude od 9 hodin následovat dalších pět 
zajímavých přednášek.

Ve dnech 14. 9. – 26. 10. bude k vidění v atriu kulturního 
domu výstava „TGM a armáda“, která byla připravena měst-
ským kulturním střediskem ve spolupráci s Československou 
obcí legionářskou, VHÚ Praha, AČR, Klubem 3. armády 
Klatovy a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy. V sobotu 
15. 9. si můžete v době od 10.00 do 16.00 hodin prohlédnout 
před kulturním domem i historický tank s osádkou a dobový 
tábor prvorepublikové armády. O týden později, v sobotu 22. 9., 
si zde připomeneme 80. výročí mobilizace v září 1938, kdy zde 
rota Nazdar postaví dobový tábor československé armády 
1918 – 1938 „Hraničáři republice“. Navštívit jej můžete opět 
v době od 10.00 do 16.00 hodin. Prezentovat se zde bude polní 
ambulance, spojovací vojsko, ženijní vybavení, polní pošta, 
ukázka zbraní a další techniky.

V rámci výstavy se uskuteční v kulturním domě i čtyři 
tematické přednášky (20. 9., 27. 9., 4. 10. a 12. 10., vždy od 
17 hodin), které navážou na konferenci v knihovně.

Město Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou 
Klatovy pořádá 26. září v divadle varhanní koncert titulárního 
varhaníka baziliky Sacré-Coeur na Montmartru v Paříži Gabriela 
Marghieriho. Tímto koncertem chceme připomenout vztahy naší 
republiky s Francií po roce 1918 a 26 let trvající partnerství mezi 
Klatovy a městem Poligny ve Francii. 

Koncert ke 100. výročí založení republiky v neděli 28. října 
se tentokrát uskuteční v sále kulturního domu. Svůj písňový 
recitál na něm představí operní pěvkyně Dagmar Pecková a Jan 
Kučera, jako host zahraje na violoncello Vít Petrášek.

Věřím, že Vás program zaujme a že se na uvedených akcích 
potkáme.

Dovolte mi, abych na závěr tohoto volebního období 
poděkoval všem, se kterými jsem měl možnost spolupracovat na 
projektech města i při přípravě akcí pro veřejnost - zástupcům 
spolků a různých organizací působících ve městě i kolegyním 
a kolegům z městského úřadu. Myslím, že město toho za 
poslední roky realizovalo opravdu hodně - investičních akcí, 
modernizací, oprav a vylepšení - a to jak v Klatovech, tak i v in-
tegrovaných obcích. Také přibyly nové možnosti pro trávení 
volného času, kulturní a sportovní akce. Mnohé však stále zůstá-
vá rozpracované, což mě motivuje jít znovu do komunálních 
voleb a ucházet se o Vaši podporu. Jsem rád, že do toho jdou se 
mnou znovu i lidé, které dlouhodobě znám jako slušné a pra-
covité občany, kteří mají své město opravdu rádi. Našemu městu 
přeji do následujícího období rozkvět a Vám, ať se vše daří.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Připomenutí 100. výročí Československa v Klatovech
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14. – 15. 9. ǀpátek - sobota | Dny evropského dědictví | 
– v tyto dny je vstup na Černou věž za snížené vstupné.

21. 9. ǀ pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

28. 9. ǀ pátek | 11.00 – 14.00 | náměstí Míru | 
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY 
Svatováclavská jízda s kulturním programem. 
11.00 – ZAHÁJENÍ + PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU:

 taneční vystoupení ANIMATA – I. část, 
 hudební vystoupení dobové hudby GÓTHIEN I. část

12.00 – SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ - ZVON VONDRA 
12.00 – PROGRAM PŘED RADNICÍ:

 PŘÍJEZD DRUŽINY SV. VÁCLAVA A PRŮVOD 
KONÍ, ŠERMÍŘI, TRUBAČI, TANEČNICE

12.30 – 14.00 – PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU: 
  hudební vystoupení dobové hudby GÓTHIEN II. část,

taneční vystoupení ANIMATA – II. část

28. 9. ǀ pátek | 18.00 | arciděkanský kostel | 
ŠUMAVAN + HOSTÉ - MISSA JAZZ Jaromíra Hniličky, 
pěvecký sbor ŠUMAVAN a hosté. 
Koncert ke státnímu svátku. 

VÝSTAVY:
VÝSTAVA HUB 
VIII. ročník mykologické výstavy se neuskuteční z důvodů 
nepříznivého počasí!

14. 9. – 26. 10. ǀ pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD, 
vernisáž – 13. 9. ǀ „TGM A ARMÁDA“ - výstava k 100. výročí 
založení republiky  

15. 9. | 10.00 – 16.00 | Prezentace historického tanku s osádkou 
a dobový tábor prvorepublikové armády před kulturním domem. 
(VHÚ Praha a Klub vojenské historie posádkového velitelství 
v Dobřanech).

22. 9. | sobota | 10.00 – 16.00 | Rota Nazdar – „Hraničáři repub-
lice“ u příležitosti 80. výročí úspěšné mobilizace v září 1938. 
Prezentace - dobový tábor československé armády 1918 – 1938, 
polní ambulance, spojovací vojsko, ženijní vybavení, polní pošta, 
ukázka zbraní a dalšího vybavení. 
Součástí výstavy budou i tematické přednášky před atriem KD:
20. 9. | 17.00 | „T. G. MASARYK A KLATOVY“ - Mgr. Lukáš 

Kopecký 
27. 9. | 17.00 | přednáška - Mgr. Tomáš Jakl VHÚ Praha
4. 10. | 17.00 | PŘECHOD OD MONARCHIE K REPUBLICE 

v období 10/1918 - 7/1920 - Mgr. Jan Jirák 
12. 10. | 17.00 | „ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI 

1914 - 1920“ - Petr Tolar.
Výstava je připravena ve spolupráci s městem Klatovy, Českoslo-
venskou obcí legionářskou, VHÚ Praha, AČR, Klubem 3. armády 
Klatovy a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy.

ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok 2018/2019 v kulturním 
domě: 
19. 9. | 17.30 | Sebeobrana (ne)jen pro ženy

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
23. 9. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ ZAHAJOVACÍ KURZ
MKS Klatovy přijímá přihlášky na  podzimní „Taneční pro dospělé“ 
pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou. 
Termíny – neděle: 23. 9.; 30. 9.; 7. 10.; 14. 10.; 21. 10.; 28. 10.; 4. 
11.; 11. 11.; 18. 11.; 25. 11.

Závěrečná lekce: 25. 11. 2018 
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 
19.00 – 21.00 hodin.
Cena kurzu: 2 000 Kč/taneční pár. 
On-line přihlášky:  
info: tel.: 376 370 919 nebo na e-mailu .

PŘIPRAVUJEME: 

6. 10. | sobota | 20.00 | KD Klatovy | 
STO ZVÍŘAT ELEPHANTOUR – koncert na podporu handica-
povaných sportovců LENOX z.s. Vstupenky v předprodeji.

17. 10. | středa | 17.00 | KD Klatovy | VČERA NEDĚLE BYLA 
- odpolední posezení pro seniory s povídáním a písničkami. 
Účinkují: Pavlína Filipovská a Pavel Skalický. Vstupenky 
v předprodeji od 21. 8. 2018.

20. 10. | sobota | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy | KLATOVSKÝ 
FARMÁŘSKÝ TRH s firmou MASO WEST s.r.o. + RYBA NA 
TALÍŘ (rybí ochutnávky zdarma).

20. 10. | sobota | 12.00 ǀ KD Klatovy | 
MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY 
IX. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích. 

26. 10. | pátek | 19.00 | KD Klatovy ǀ 
DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018 
David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného akus-
tického turné. Loni na podzim vyprodal patnáct sálů v českých 
a moravských divadlech a kulturních domech. Nyní ho čeká další 
porce koncertů, kam zavítá s repertoárem svých největších hitů 
v akustickém aranžmá. Vstupenky v předprodeji.

27. 10. | sobota | KD Klatovy | PLES  HANDICAPOVANÝCH 2018 
Pořadatel Lenox z.s., spolupořadatel MKS Klatovy.

28. 10. | neděle | 19.00 | KD Klatovy | PÍSŇOVÝ RECITÁL
 DAGMAR PECKOVÉ A JANA KUČERY 

Koncert ke státnímu svátku.

29. 10. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod 
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.

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 

. Z  akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke 
zhlédnutí na 
Najdete nás též facebooku 

www.mksklatovy.cz,
 info@mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.filmpro.cz

www.facebook.com/mksklatovy/

Předprodej vstupenek online na: .www.mksklatovy.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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VÝSTAVY:

Čítárna:
Alena Kroupová – Výrobky z keramiky
Galerie knihovny: 
Václav Sika – Obrazy z francouzské Provence
Půjčovna pro dospělé čtenáře:

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Městská knihovna Klatovy připravila výstavu tří osobností, které 
v letošním roce slaví kulaté výročí svého narození: 
Karel Klostermann (1848 - 1923), Jaroslav Kvapil (1868 - 1950), 
Ladislav Klíma (1878 - 1928), zpracoval Pavel Šot

13. 9. /čtvrtek/ 18.00/ společenský sál knihovny
PhDr. Leo Pavlát – Židovská komunita v Čechách a na Moravě 
v období normalizace
Přednáška ředitele Židovského muzea v Praze s následnou diskuzí se 
bude zabývat vztahem státních institucí k židovským komunitám 
v období 1969 - 1989...

18. 9. /úterý/ 18.00/ společenský sál knihovny
Představení knihy: Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků
(Sympozium, Klatovy 2018) 13. svazek edice Klatovy v prostoru a čase

27. 9. /čtvrtek/ 18.00/ společenský sál a galerie
Jan Jirák – Klatovský pivovar, 120. výročí zahájení provozu
V roce 2018 si Klatovy připomínají 120. výročí zahájení provozu 
zmodernizovaného měšťanského pivovaru v prostorách bývalé 
jezuitské koleje. Tomuto výročí, ale i všeobecně dějinám vaření piva a 
pěstování chmele v Klatovech a blízkém okolí se bude věnovat výstava, 
kterou připravila Městská knihovna Klatovy ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech.

1. 10. /pondělí/ 18.00/  společenský sál knihovny
Dušan Kučera – představení knihy Klatovy za císaře pána, 1. díl, 
humorné střípky

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– září 2018

Požadavky:
(dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii)

• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
• věk minimálně 21 let, 
• trestní bezúhonnost, spolehlivost,

,
schopnost řešit konfliktní situace,

• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění sk. B,
• aktivní znalost cizího jazyka podmínkou (němčina,angličtina).

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
souhlas se zpracováním osobních údajů

• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
•

•
•
•

městnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději 
 na adresu:

Město Klatovy 
Městská policie
k rukám velitele
nám. Míru 62
339 01 Klatovy  

Bližší informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na 
tel. čísle 376 347 208, 607 672 308.

Obálku označte „Výběrové řízení MP“

do  31. 10. 2018

na obsazení 3 míst strážníků 
Městské policie v Klatovech.

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

Od středy do neděle  MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

11. – 16. 9. Cesta kolem světa za 80 dní 
- tábor PS Rokycany Jih Divoká Orlice

18. – 23. 9. Projektový den Gymnázia J. Vrchlického Klatovy
25. – 30. 9. Akademie 35 -  ZŠ Klatovy, Tolstého 1/2

www.filmpro.cz

Omezení provozu 

Městského úřadu Klatovy v budově Mayerova 130

Ve středu 19. 9. 2018 v době od 9.00 do 12.00 hod. bude 
přerušena dodávka elektrické energie do budovy 
Mayerova 130. Tato odstávka se v uvedené době dotkne 
provozu celého odboru dopravy – dopravního úřadu. 

Požadujeme: 
praxi v některém z technických oborů,
spolehlivost, odpovědnost, samostatnost,
dobrý zdravotní stav,
ýhodou platný topičský průkaz kategorie 3.

Nabízíme: 
práci ve stabilní společnosti
12hod. směny (krátký, dlouhý týden)
37,5 hod. týdně
příspěvky na obědy, příspěvek na životní a penzijní připojiš-
tění a další benefity.

Nástup možný od října 2018

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 602 647 365, 
případně e-mailem: 

•
•
•
• v

•
•
•
•

wirth@klatep.cz

Hledá pracovníky na pozici 
Obsluha zařízení kotelny – topič
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Oprava povrchu chodníků Tyršova ulice - oprava povrchu chodníků 
v úseku Domažlická-Podbranská oboustranně.
Termín provedení: do 23. 9. 2018.

Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích – spoluinvestoři akce město 
Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky 
po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku, 
propojovací komunikace, vozovky a chodníku od silnice I/22 po konec 
zástavby ve směru na Luby, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného 
osvětlení, přeložky plynovodu.
Termín provedení: 16. 8. – 28. 10. 2018.
Výstavba objektů podél silnice I/22 a rekonstrukce vlastní silnice I. třídy 
bude provedena za částečného omezení provozu, který bude řízen 
semafory. 
Výstavba chodníku, vodovodu a rekonstrukce místní komunikace na 
Luby si vyžádá v určitém období úplnou uzavírku provozu. O postupu 
prací a uzavírkách budou občané informováni.

Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí 
(kolem pekárny) v  Lubech.
Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení 
v ulici kolem pekárny.
Termín provedení: 15. 8. – 16. 9. 2018.

Stavba je prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem je zabezpečen. Příjezd bude umožněn po 
domluvě se zhotovitelem stavby.

Oprava povrchu vozovky a dvou parkovacích ploch v části 
Nerudovy ulice – celoplošná oprava povrchu v úseku Máchova ul. - 
křižovatka před čp. 607.
Termín provedení: tři týdny během měsíce září a října
Stavba se provede za úplné uzavírky opravovaného úseku. 

Další drobné akce, jako jsou výspravy výtluků po zimě, opravy uličních 
vpustí, apod. zajišťují Technické služby města Klatov.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v září 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

• Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastu-
pitelstva obce má být zvoleno (v Klatovech je to 27 zastupitelů)
Možnosti úpravy hlasovacího lístku:

1) Křížkem označit v rámečku před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební 
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet 
členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku 
ani jednu volební stranu, ani žádného 
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do 
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne 
nebo vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva 
obce, je jeho hlas neplatný. Stejně tak, 
pokud křížkem označí více kandidátů, než je 
členů zastupitelstva anebo označí křížkem 
více než jednu stranu. I v těchto případech je 
hlas neplatný.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

• 

2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kan-
didáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno.

3) Kromě toho lze oba výše uvedené způsoby kombinovat, a to 
tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámeč-
ku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič 
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas 

jednotlivě označeným kandidátům a z ozna-
čené volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidá-
tům, kolik zbývá do počtu volených členů 
zastupitelstva obce.

• 

V
obcí, v Klatovech navíc souběžně s doplňovacími volbami do 
Senátu Parlamentu ČR.

Volby do zastupitelstev obcí se v některých oblastech liší od 
ostatních voleb. Např. tím, že v těchto volbách nelze hlasovat na 
voličský průkaz; volič, který se v době voleb nebude zdržovat 
v místě svého trvalého bydliště, nemůže ve volbách hlasovat. 
Toto neplatí pro volby do Senátu, kde je možné hlasovat na 
voličský průkaz, ale pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou 
volby do Senátu vyhlášeny (tj. kde volby probíhají) a v jehož 
územním obvodu je volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu.

Další specifikem komunálních voleb je, že pro volby do kaž-
dého zastupitelstva je vytištěn jeden hlasovací lístek (i obou-
stranně), kde jsou uvedeny všechny strany, které podaly kandi-
dátní listinu a byly registračním úřadem zaregistrovány. V Kla-
tovech kandiduje do zastupitelstva města 10 volebních uskupení:

Nejvýznamnější změnou z pohledu voliče je možnost, jakým 
způsobem může upravit hlasovací lístek:

e dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhnou volby do zastupitelstev 

Komunální volby se blíží

Kompletní kandidátní listiny jsou zveřejněny na webu města - www.klatovy.cz/mukt/volby.asp

KLATOVŠTÍ PATRIOTI – sdružení DSZ a NK Zdeněk Svoboda

ANO 2011 Pavel Strolený

Komunistická strana Čech a Moravy Jaroslav Rehák

Sdružení pro Klatovy JUDr. Jiří Štancl

Nestraníci Ing. Martin Kříž

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) Ing. Marie Pošarová

Česká strana sociálně demokratická Mgr. Igor Jakubčík

Společně pro Klatovy Bc. Karel Pučelík

Česká pirátská strana RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.

Občanská demokratická strana Mgr. Rudolf Salvetr

název volební strany lídr volební strany
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1) Dotace poskytované městem Klatovy  

• Program „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže 
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“
Všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na 
území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, 
mohou od 1. září do 30. září 2018 žádat o dotaci z výše 
uvedeného programu.  
Podrobné zásady a podmínky pro poskytování finančních 
dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti 
naleznete na internetových stránkách Městského úřadu 
Klatovy. Osobně si jej můžete vyzvednout v sekretariátu 
místostarosty Ing. Kříže a na odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu.

•

2) Organizace školního roku 2018/2019 v základních ško-
lách, středních školách, základních uměleckých školách 
a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 
začalo ve všech základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 
3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve 
čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Informace odboru školství, kultury a cestovního  ruchu
•

•

•

•

•

•

•

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 
30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 
2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve 
čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 
1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro město 
Klatovy určené na:  4. 2. – 10. 2. 2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 
2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle 
zákona, o státních svátcích.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 
do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 
začne v pondělí 2. září 2019.

Všem dětem, žákům, pedagogům i rodičům přeji 
úspěšný start do nového školního roku.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy



Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

1. 10. 2018 – 7. 10. 2018 8. 10. 2018 – 14. 10. 2018 15. 10. 2018 – 21. 10. 2018

Tajanov, 
Zahrádky za Lázněmi,
Kal, 
Beňovy,
Tupadly, 
Drslavice, 
Věckovice, 
Kydliny - 2 ks, 
Habartice,
Vítkovice, 
Pihovice,
Křištín, 
Střeziměř,
Dobrá Voda,  
Lažánky, Kosmáčov.

Lidická ulice, 
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbal. hřiště - 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul., 
Kounicova ulice,
Cibulkova ul. (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí, 
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

Luby (u jezu), 
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), 
Sobětice,
Štěpánovice, 
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky Markyta - 2 ks,
Točník - 2 ks, 
Otín, 
Vícenice, 
Dehtín, 
Čínov, 
Chaloupky, 
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– podzim 2018

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– podzim 2018
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných 

obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) 
v období od 1. 10. 2018 do 21. 10. 2018 na území města 
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže 
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni oznámením na úřední desce a webových stránkách 
města.   

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání 
objemných odpadů. Objemný odpad je složka komunálního 
odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do 
sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…). 
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů 
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru 
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, 
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné 
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel 
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu jsou na stejných stanovištích 
rozmístěny plastové kontejnery hnědé barvy o objemu 
1100 l. Tyto pravidelně vyvážené kontejnery jsou občanům 
k dispozici až do 31. 10. 2018.

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb 
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní 
dobou:

Ing. Michael Skrbek
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Pondělí – pátek

Sobota

Neděle

Období

12.00 – 19.00

14.00 – 19.00

14.00 – 20.00

duben – říjen

11.00 – 18.00

11.00 – 17.00

14.00 – 17.00

listopad - březen

Podzimní úklidPodzimní úklid

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 8 ZÁŘÍ 2018

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník X. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz

Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Jarošík - 
 Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJKLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK X. ŘÍJEN 2018 www.klatovy.cz

informační měsíčník města Klatovyinformační měsíčník města Klatovy

ZDARMA

Vážení Klatované,

obyčejně se na této stránce vě-
nuji aktuálnímu dění v našem 
městě. Informuji vás především 
o probíhajících opravách či vý-
znamných událostech a dnech, 
které jsou pevně svázány se 
starší i novodobou historií 
Klatov. Považuji to za velmi 
důležité hlavně proto, že 
alespoň základní povědomí 
o místě, kde žiji, pomáhá 
každému obyvateli vytvořit si 
k němu pevné pouto, vážit si jej 
a třeba se i aktivně zapojit do 

jeho společenského života. 
Prostě přispět svým úsilím 
k rozvoji Klatov. 

Nezbytným předpokladem 
k tomu je i vytvoření přízni-
vých podmínek ze strany „měs-
ta“. Nemohu tedy ani jinak, než 
se vrátit k výsledkům komunál-
ních voleb. Udělaly mi radost. 
A to z více důvodů. Z úzce 
osobního pohledu si velmi 
vážím vaší podpory, které se mi 
dostalo a přijímám ji pokorně 
jako povzbuzení a zejména ob-
rovský závazek do další práce. 

Tím hlavním důvodem ale 
je především složení nového 
zastupitelstva. Svým hlasová-
ním jste dokázali ocenit činnost 
zastupitelů v předcházejícím 
období. Vaším rozhodnutím 
sedmnáct z nich (63 %) obhá-
jilo svoje mandáty, přičemž tři 
zastupitelé (Ing. Jiří Dio, 
MUDr. Roman Kollros, 
Mgr. Vlastimil Zwiefelhofer) 
už znovu nekandidovali. 

Jsem přesvědčen, že právě 
ona určitá kontinuita a znalost 
rozběhnutých projektů je pro 
stabilitu a rozvoj našeho města 
důležitá. Napomůže také rych-
lému zapojení se do činnosti 
deseti nově zvoleným kole-

Rozhodnutí…Rozhodnutí…
gům. Doufám tudíž, že naplno 
využijí všech možností a na-
prosto otevřeného přístupu 
k potřebným informacím, aby 
již v prosinci, kdy se bude 
projednávat základní rozpočet 
města na rok 2019, mohli 
kvalifikovaně rozhodovat. 

Vážení Klatované,
dovolte mi, abych podě-

koval všem členům minulého 
zastupitelstva. Zodpovědně 
a s plným nasazením se svojí 
práci věnovali a myslím, že je 
to na tváři Klatov i patrné.

Nově či opětovně zvoleným 
pak přeji hodně síly a úspěchů. 
Přál bych si, aby pracovali 
s vědomím toho, že čtyři roky 
jsou velmi dlouhé na půtky, ale 
nesmírně krátké pro realizaci 
záměrů, jimiž máme šanci 
posunout naše město opět o pár 
kroků dál. Velmi stojím o to, 
abychom čas nového volebního 
období nemarnili zbyteč-
nostmi. Jsem připraven ke 
spolupráci se všemi zastupiteli, 
představiteli osadních výborů 
a hlavně s vámi, obyvateli 
Klatov.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Volební poděkování
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meziroční rozpočtovou změnou je zejména nárůst sdílených 
daní. V návrhu rozpočtu jsou vzaty v úvahu všechny 
skutečnosti, které nám byly známy v září tohoto roku, kdy jsme 
rozpočet sestavovali.  Nyní - po volbách - bude potřeba návrh 
rozpočtu aktualizovat (vláda avizuje rozhodnutí o 5% zvýšení 
platů, zřejmě budou nutné též určité korekce provozních 
příspěvků příspěvkových organizací v souvislosti s nárůstem 
cen energií). 

Rozpočet projedná a schválí nové zastupitelstvo na svém 
jednání v prosinci letošního roku. Rádi bychom rozpočet, jako 
vždy v minulosti, prodiskutovali ve finanční komisi rady města 
a ve finančním výboru zastupitelstva města. Pevně doufám, že 
tyto orgány budou včas ustaveny. Dobrou a osvědčenou tradicí 
je společné pracovní jednání zastupitelů ve věci rozpočtu – 
„seminář k rozpočtu“. 

Věřím, že proběhne koncem listopadu/začátkem prosince 
a že budou podrobně  projednány všechny rozpočtové relace 
tak, aby:

• zastupitelé byli připraveni schválit rozpočet na svém 
veřejném prosincovém zasedání,

• město Klatovy do nového roku vkročilo se schváleným 
rozpočtem.  

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážené dámy, 
vážení pánové, 

o minulém víkendu se usku-
tečnily komunální volby. Nyní 
známe výsledky. Rád bych 
upřímně poděkoval všem, 
kteří dali hlas mně osobně 
a straně, za niž jsem 
kandidoval. Velmi si Vaší 
podpory a důvěry vážím.  
Chápu je nejen jako ocenění 
minulé práce, ale i jako 
závazek do budoucnosti. Rád 
bych poděkoval všem, kteří 
přišli k volbám a využili 

svého práva volit. Letos nás bylo 7.388 – tj. 41,35 % z těch, 
kteří byli na volebním seznamu a měli právo ve volbách volit. 
Počátkem listopadu se sejde zastupitelstvo, zvolí starostu, 
místostarosty, radu města. Fakticky tím začne nové volební 
období. Těším se na spolupráci s kolegyněmi a kolegy v novém 
zastupitelstvu a věřím, že se nám podaří vytvořit podobně 
přátelskou a dělnou atmosféru jako byla v minulém období. Za 
to bych chtěl zastupitelkám a zastupitelům z minulého 
volebního období poděkovat.

Rozpočet na rok 2019

Počátkem října jsme dali zastupitelstvu k dispozici návrh 
rozpočtu na rok 2019. Stejně jako v minulých létech je návrh 
koncipovaný jako provozní rozpočet města, v němž jsou 
zakomponovány jen minimální investice. Chceme, aby bylo 
patrné, s jakými provozními přebytky může město dis-
ponovat a zároveň respektujeme pravomoc zastupitelstva 
rozhodovat o investicích, jejich výši a prioritách.  

Investice budou do rozpočtu zahrnovány postupně 
rozpočtovými opatřeními tak, jak budou „nabíhat“ investiční 
akce a projekty a jaké priority jim zastupitelé přisoudí.

Náš návrh pracuje s provozním přebytkem ve výši 
134,4 mil. Kč, doplníme-li jej o nerozdělenou rezervu rozpočtu 
roku 2018, jež je dána částkou 119,8 mil. Kč, získáváme výši 
zdrojů, s nimiž pomyslně vstupujeme do nového volebního 
období – 254,2 mil. Kč.

Rozpočet můžeme bezpochyby charakterizovat jako 
přebytkový i realistický, neboť respektuje zásadu opatrnosti – 
nenadhodnocuje příjmy, mírně nadhodnocuje výdaje. Výraznou 
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Volební poděkování

Rozpočet města
- údaje v tis. Kč

Neinvestiční příjmy celkem

Kapitálové (investiční) příjmy 

Neinvestiční výdaje celkem

Kapitálové (investiční) výdaje

Rozdíl Příjmy - výdaje

Výdaje celkem

Splátka úvěrů

Přebytek (příjmy - výdaje)

Příjmy běžného roku celkem

Schválený
 rozpočet

2018

8.000

433.612

309.540

9.700

319.240

122.372

-16.580

105.792

441.612

Schválený
 rozpočet

2015

11.000

337.495

252.830

2.550

255.380

93.115

-16.260

76.855

348.495

Schválený
 rozpočet

2016

18.000

352.535

271.235

7.545

278.780

91.755

-16.340

75.415

370.535

Schválený
 rozpočet

2017

7.000

378.439

285.375

8.215

293.590

91.849

-16.575

75.274

385.439

Návrh 
rozpočtu

2019

1.500

475.396

320.405

6.810

327.215

149.681

-15.295

134.386

476.896
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Vážení občané,

100. výročí založení Česko-
slovenska si připomeneme 
také odhalením nového 
pomníku obětem první 
světové války. O ten první 
naše město přišlo před 78 
lety. Když se podíváme do 
historie města, tak k záměru 
na vybudování pomníku se 
přistoupilo krátce po konci 
války. Vytvoření pomníku 
tehdy organizovala Jednota 
čsl. obce legionářů 
v Klatovech. Náklady na 

jeho zhotovení a osazení pokryla sbírka mezi občany, něco 
přispělo také město a další instituce a spolky. Na vytvoření 
pomníku byl osloven sochař Vilém Glos, který následně 
předložil dva návrhy. První byl vytvořen pro místo, které je 
vyvýšené. Žádné vhodné však tehdejší představitelé města 
pro tuto verzi pomníku nenašli. Takže přišla na řadu druhá 
varianta, pro kterou bylo nalezeno vhodné místo na okraji 

parku (na místě před dnešním kruhovým objezdem na 
křižovatce ulic 5. května, Puškinova, Vídeňská a Tyršova). 
Kamenické práce prováděl tehdejší Glosův zaměstnavatel 
kameník Vojtěch Pták. Šlo o monumentální dílo s figurálním 
ztvárněním legionářů. Na levé straně bylo napsáno: 
„Třistačtrnáct mrtvých Klatovanů, jejichž krev byla vylita na 
všech bojištích světa, volá k svým rodákům bratři milujme 
se!“. Na pravé straně pak stálo: „A my jež dočkali se rána 
vzkříšení  u věčnou paměť slibujeme Vám, Vy, svatí mrtví, že 
nikdy nezapomeneme tohoto příkazu“. 

Pomník byl slavnostně odhalen 28. října 1922. U parku 
však stál pouhých 18 let. V roce 1940 byl na příkaz 
okupačních úřadů odstraněn. Jeho části pak byly v muzeu, 
v galerii na Klenové, v depozitáři muzea v Chanovicích 
a nyní jsou v depozitáři v bývalých kasárnách v Plánické 
ulici. Boční figury legionářů se staly po válce součástí 
pomníku letců, který stával původně nad bránou klatovského 
letiště, nyní je u letiště klatovského aeroklubu u Chaloupek.

Město Klatovy se v uplynulých letech opakovaně 
zabývalo možností obnovy tohoto pomníku. Jako vhodná 
příležitost se jevilo 100. výročí vzniku Československa. 
Nejdříve však bylo nutné najít vhodný prostor, protože 
původní lokalita už nevyhovovala z řady důvodů. Posléze 
byla vybrána travnatá plocha v parčíku Na Valech. Odborná 
pracovní skupina (MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Ing. arch. 
Jakub Fišer, Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. a architektka města 
Ing. arch. Eva Kováříková), která se umístěním pomníku 
zabývala, pak formulovala následující závěr: „Zvolená 
poloha navazuje na již započatý koncept umisťování 
pomníků v prostoru hradebního okruhu, které připomínají 
výhradně významné historické události. Instalací pomníku 
do prostor ke hradbám dojde k potvrzení zvolených 
principů.“ V roce 2017 posvětilo realizaci zastupitelstvo 
města a rada města uložila zajistit vypracování soutěžních 
podmínek veřejné výtvarně-architektonické soutěže a jme-
novala odbornou porotu. Podmínky byly sestaveny a soutěž 
byla následně v prosinci téhož roku vyhlášena a Česká 
komora architektů potvrdila její regulérnost. V soutěži uspěl 
se svým návrhem sochař Václav Fiala, který byl následně 
vyzván k realizaci. Na novém pomníku jsou provedeny 
nápisy z toho původního, které jsem uvedl výše.

Pomník bude odhalen u příležitosti státního svátku vzniku 
samostatného československého státu 28. října. Tento den se 
večer zároveň uskuteční slavnostní koncert v sále kulturního 
domu. Svůj písňový recitál na něm představí operní pěvkyně 
Dagmar Pecková a Jan Kučera, jako host zahraje na 
violoncello Vít Petrášek.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Nový pomník opět připomene padlé občany 
našeho města
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17. 10. | středa | 17.00 | KD Klatovy | VČERA NEDĚLE BYLA 
- odpolední posezení pro seniory s povídáním a písničkami. 
Účinkují: Pavlína Filipovská a Pavel Skalický. Vstupenky 
v předprodeji.

20. 10. | sobota | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH - ZABIJAČKOVÉ 
HODY s firmou MASO WEST s.r.o., RYBA NA TALÍŘ (rybí 
ochutnávky zdarma), ÚHLAVA o.p.s., MAS Pošumaví a SZPŠ 
Klatovy. Prodej farmářských výrobků a výpěstků. 

20. 10. | sobota | 12.00 ǀ KD Klatovy | 
MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY 
IX. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích. 

26. 10. | pátek | 19.00 | KD Klatovy ǀ 
DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018 
David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného akus-
tického turné. Loni na podzim vyprodal patnáct sálů v českých 
a moravských divadlech a kulturních domech. Nyní ho čeká další 
porce koncertů, kam zavítá s repertoárem svých největších hitů 
v akustickém aranžmá. Vstupenky v předprodeji.

27. 10. | sobota | KD Klatovy | PLES  HANDICAPOVANÝCH 2018 
Pořadatel Lenox z.s., spolupořadatel MKS Klatovy.

28. 10. | neděle | 19.00 | KD Klatovy | PÍSŇOVÝ RECITÁL 
DAGMAR PECKOVÉ, JANA KUČERY A VÍTA PETRÁŠKA
V programu zazní:
Leoš Janáček: Výběr písní z Moravské lidové poezie 
Antonín Dvořák: Klid lesa – pro violoncello a klavír
Jan Kučera: Kam jde cesta?
Světová premiéra písňového cyklu složená přímo pro koncert 
v rodném městě Jana Kučery.
Antonín Dvořák: V národním tónu 
Jan Kučera: Improvizace na národní písně zvolené publikem
Vítězslav Novák: Melancholické písně o lásce
Koncert ke státnímu svátku za podpory 
MINISTERSTVA KULTURY A PLZEŇSKÉHO KRAJE.

29. 10. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod 
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.

28. 9. ǀ pátek | 18.00 | arciděkanský kostel | 
ŠUMAVAN + HOSTÉ - MISSA JAZZ Jaromíra Hniličky, 
pěvecký sbor ŠUMAVAN a hosté. 
Koncert ke státnímu svátku. 

VÝSTAVY:

Do 26. 10. ǀ pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD ǀ 
„TGM A ARMÁDA“ - výstava k 100. výročí založení republiky

31. 10. – 16. 11. ǀ pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD,
vernisáž 30. 10. od 17.00 ǀ SNADNÉ JE SNÍT – Pavla Breuová 
– obrazy, Zdeněk Rubáš – předměty z recyklovaného železa. 
Tématem výstavy je průmyslová revoluce, období páry, železa, 
vynálezů – přenesených do obrazů přes asambláže, až k recyk-
lovanému železu. Vše je propojeno vlastní fantazií, kde se odráží 
prvky z příběhů J. Vernea, stylu „Steampunk“ a Viktoriánství. Je 
zde spojena jemnost a „snílkovství“ s technikou, ozubenými koly, 
korzety, vynálezy a železem. Zapomeňte na všední starosti 
alespoň zde, vždyť: SNADNÉ JE SNÍT!

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

21. 10. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ 
velký sál KD ǀ TANEČNÍ LEKCE
„Taneční pro dospělé“ pod vedením 
Jiřího Hájka s partnerkou. 
Termíny – neděle:  4. 11.; 11. 11.; 18. 11.; 25. 11.
Závěrečná lekce: 25. 11. 2018 
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2019
Připravujeme kurz tance a společenské výchovy pro mládež na jaro 
2019. Kurz bude probíhat od 4. 1. 2019 do 26. 4. 2019. Přihlášky 
budou spuštěny 1. listopadu 2018 na . 

PŘIPRAVUJEME: 

3. 11. | sobota | 8.00 – 11.30 | malý sál KD | 
PODZIMNÍ BURZA FILATELISTŮ
Pořádá Klub filatelistů při MKS Klatovy. Vchod od OD Lidl.

14. 11. | středa | 13.30 | KD Klatovy | PLES SENIORŮ
XIII. Ples seniorů pořádá Klub seniorů Klatovy, MěÚSS a MKS 
Klatovy. K tanci a poslechu hraje kapela AKORD.

16. 11. | pátek | 19.00 | Klatovy sál radnice | 
Mgr. PAVEL BURDYCH / ZUZANA BEREŠOVÁ 
Program: Leoš Janáček: Romance. Peter Machajdík: 1-9-1-8. 
Antonín Dvořák: Capriccio B. 81. Ilja Zeljenka: Musica Slovaca. 
Bohuslav Martinů: Česká rapsódie H. 307. Béla Kéler: Vzpomín-
ka na Bardejov, op. 31. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duhopol. 
Bedřich Smetana: Duo „Z domoviny“ č. 2. Josef Suk: Pohádka, 
op. 16. Ladislav Kupkovič: Suvenýr. Koncert ke státnímu svátku.

26. 11. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra 
Jiřího Hájka. 

27. 11. | úterý | 17.00 | KD Klatovy | VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ 
KVĚTIN s floristkou Hanou Kindelmannovou Šebestovou

30. 11. 2018 – 11. 1. 2019 | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium 
KD, vernisáž – 29. 11. od 17.00 | POHÁDKOVÉ VÁNOCE 
Výstava dřevěných postaviček, loutek a rekvizit z dlouhé historie 
loutkového divadla Brouček. 

30. 11. | pátek | 17.45 | náměstí Míru Klatovy | 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - Tradiční akce s kul-
turním programem: 17.45 hod. vystoupení sboru ZŠ Masarykova. 
18.00 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.

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 
. Z  akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke 

zhlédnutí na 
Najdete nás též facebooku 

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.filmpro.cz

www.facebook.com/mksklatovy/

Předprodej vstupenek online na: .www.mksklatovy.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
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VÝSTAVY:

Čítárna:
od 8. do 31. 10. Alena Lišková – Pletení z papíru
Galerie knihovny: 
Jan Jirák – Klatovský pivovar, 120. výročí zahájení provozu
V roce 2018 si Klatovy připomínají 120. výročí zahájení provozu 
zmodernizovaného měšťanského pivovaru v prostorách bývalé 
jezuitské koleje. 
Půjčovna pro dospělé čtenáře:

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

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Městská knihovna Klatovy připravila výstavu tří osobností, které 
v letošním roce slaví kulaté výročí svého narození: 
Karel Klostermann (1848 - 1923), Jaroslav Kvapil (1868 - 1950), 
Ladislav Klíma (1878 - 1928), zpracoval Pavel Šot

13. 9. /čtvrtek/ 18.00/ společenský sál knihovny
PhDr. Leo Pavlát – Židovská komunita v Čechách a na Moravě 
v období normalizace
Přednáška ředitele Židovského muzea v Praze s následnou diskuzí se 
bude zabývat vztahem státních institucí k židovským komunitám 
v období 1969 - 1989...

25. 10. /čtvrtek/ 18.00/ společenský sál knihovny
Přednáška autora literatury faktu Milana Zachy Kučery – Největší 
tajemství třetí říše III.
Přednáška obsahuje dva krátké filmy. Představí i neznámou část historie 
II. světové války.

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– říjen 2018

www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.czStálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
20. sobota od 19.30, předplatné skupiny B, divadlo Klatovy 
SMLUVNÍ VZTAHY
Mike Bartlett
Brilantní text anglického autora plný černého humoru. Jsou války, které 
se vedou na bitevních polích. A jsou války, které se vedou za 
kancelářským stolem, u kávy a s věčným úsměvem na tváři. Po obou 
zůstávají mrtví a ranění. Do podobné situace jako Emma se může jednou 
v zaměstnání dostat každý a je jen na něm, jak se k problému postaví...
Režie: Lída Engelová    Divadlo Viola
Hrají: Dana Černá, Jana Stryková

21. neděle od 15.00, předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Václav Čtvrtek - Petr Slunečko 
Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou 
čmelákovi Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou 
ztracené světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem a setkají se 
s Ledovou panenkou.
Pařezová chaloupka v mechu a kapradí je zkrátka plná dobrodružství.
Režie: Petr Mikeska  Divadlo ANFAS
Hrají: Veronika Bajerová, Martina Venigerová, Petr Mikeska/Václav 
Šanda

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:

4. neděle od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub Klatovy
HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA A LUMÍR OLŠOVSKÝ
Melodie známých filmů z počátků české a světové kinematografie, 
muzikálové tituly a neformální mluvené slovo. Z cyklu pořadů 
VEČERNÍ DÉČKO. Účinkuje hudební skupina Sentiment ve složení 

– říjen 2018
Jan Šimůnek, Barbora Čížková, Sláva Janda, Kateřina Klailová, Iva 
Kejzlarová, Václav Hugo Pitule.
Host večera Lumír Olšovský - herec, režisér, šéf muzikálového souboru 
plzeňského DJKT.

5. pondělí od 19.30, divadlo Klatovy
CAVEMAN - Rob Becker
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one 
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi 
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Režie: Patrik Hartl Hrají: Honza Holík/Jakub Slach

8. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy 
ČÍŇANI - Michael Frayn
Malá situační komedie, v níž sledujeme potíže manželského páru 
při přípravě a průběhu jednoho večírku pro přátele. Až na to, 
že nedopatřením se na něj dostaví i dva manželé, kteří se právě 
rozvádějí, a žena dokonce přijde ještě se svým novým partnerem. 
Hostitelé se v rámci dobrých vztahů snaží oběma rozhádaným 
návštěvníkům přítomnost toho druhého zatajit, což způsobí řadu 
bláznivých a komických situací. Hlavním divadelním „kořením“ téhle 
jednoduché zápletky je fakt, že všechny role odehrají pouze dva herci.
Režie: Milan Schejbal Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hrají: Anna Fixová, Jaromír Nosek

7. středa od 19.30, divadlo Klatovy
UP END DOWN – CIRK LA PUTYKA
Cirk La Putyka je soubor, který se profesionálně věnuje žánru nový 
cirkus.
Snaží se překračovat hranice mezi akrobacií, moderním tancem, 
loutkovým divadlem, koncertem a sportem. Vytváří vlastní specifickou 
poetiku a svůj pohled na žánr.
Představení Up End Down je příběh člověka, který žije jen se svými 
vzpomínkami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se od nich odpoutat 
a žít uvolněně a svobodně.
Koncept a režie: Rostislav Novák ml.
Hudba: Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Jan Mixan
Obsazení: Rostislav Novák st., Vojtěch Fülep, Rostislav Novák ml., Jan 
Balcar, Andrej Rády, Jan Kletenský, Zuzana Havrlantová / Šárka Fülep 
Bočková, Zbyněk Šporc, Jiří Weissmann, Alexandr Volný, Anna 
Schmidtmajerová, Jana Smolíková, Daniel Komarov, Michal Boltnar, 
Jiří Kohout

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

Masarykova základní škola Klatovy,
tř. Národních mučedníků 185
Vás srdečně zve na komponovaný pořad

konaný u příležitosti 
100. výročí vzniku republiky
ve čtvrtek 1. listopadu 2018 
od 16.30 hodin v sále SŠZP Klatovy

Tvá země

Vystoupí: pěvecké sbory Zvoneček a Sněženky a machři
Host programu: herec a rozhlasový režisér Jakub Doubrava
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TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

Od středy do neděle  MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

16. 21. 10. Sv. Václav v Domažlicích - průvod koní
23. 28. 10. Noc na Karlštejně - muzikál ZUŠ Klatovy na hradě Švihov 1/2
30. 10. 4. 11. Noc na Karlštejně - muzikál ZUŠ Klatovy n - Švihov 2/2

 – 
 – 

 – 

www.filmpro.cz

V poslední době prudce stoupají škody, způsobené 
„kůrovcem“, zejména na smrku. V rámci včasné a účinné 
asanace bylo dosud jedním z omezujících opatření použití 
vhodných chemických prostředků tzv. neprofesionálními 
uživateli. 

Na základě žádosti MZe vydal Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský dne 14.9.2018 nařízení o povo-
lení přípravků na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované 
použití č.j. UKZUS 115852/2018 a č.j. UKZUS 115869/2018, 
kterými se 

neprofesionálním uživatelům k asanaci kůrovcového 
dříví povoluje omezené a kontrolované použití přípravků 
na ochranu rostlin Vaztak Les a Vaztak Active.

Doba platnosti nařízení je od 14. 9. 2018 do 12. 1. 2019. 
Předpokládá se prodloužení nařízení o dalších 120 dní tak, 
aby bylo zachyceno jarní rojení kůrovce v příštím roce. 

Výše uvedené přípravky si nyní po dobu platnosti povolení 
může zakoupit a následně použít kdokoliv, aniž by musel být 
držitelem určitého stupně osvědčení pro práci s přípravky na 
ochranu rostlin. Prodejce (distributor) přitom musí kupují-
cího poučit o způsobu likvidace, potřebném použití ochran-
ných pomůcek a dalších rizicích spojených s jejím použitím. 
Tyto informace lze nalézt i na etiketě, která je součástí balení 
přípravku. Pro předejití případným nedorozuměním 
doporučujeme, aby neprofesionální uživatelé měli při nákupu 
s sebou vytištěnou kopii uvedených nařízení ÚKZÚS. 
Nařízení jsou zveřejněna na úředních deskách MZe, ÚKZÚS, 
pro potřeby občanů Klatovska i na úřední desce MÚ Klatovy.

O odbornou pomoc nebo konzultaci lze požádat Lesní 
ochrannou službu ( ), kontaktní osobou pro 
problematiku přípravků na ochranu rostlin je doc. Ing. Petr 
Zahradník, CSc. ( , tel 602 298 802). 

Informace je možné získat i u pracovníka státní správy lesů 
MěÚ Klatovy Ing. Jaromíra Máry , tel. 
376 347 362)

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí 

los@vulhm.cz

zahradnik@vulhm.cz

(jmara@mukt.cz

MěÚ Klatovy

Boj proti kůrovci

Pracovní náplň: 
Komplexní ekonomické, personální, technické, provozní, 
majetkové řízení příspěvkové organizace města.

Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců.

Platové zařazení:
Platová třída 12 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost:

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-

věřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemný návrh koncepce práce Městské knihovny Klatovy 
v rozsahu max. 2 stran A4
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely řízení.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení 
výběrového řízení.

•

•

• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu – výhodou zaměření na knihovnictví 
a informační studia.

• Znalost právního postavení a financování příspěvkových 
organizací.

• Znalost podmínek provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb.

• Zkušenosti s řízením kolektivu, komunikační a manažerské 
schopnosti.

• Spolehlivost, časová flexibilita.
• Schopnost samostatné odborné a tvůrčí práce.
• Dobrá znalost práce na PC.
• Řidičské oprávnění skupiny B.
• Znalost anglického nebo německého jazyka výhodou.

•

•

městnáních a odborných znalostech a dovednostech. 
ýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Písemné přihlášky doručte nejpozději   na adresu:
Město Klatovy 
sekretariát starosty
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

O b á l k u  o z n a č t e  „ V ý b ě ro v é  ř í z e n í  –  k n i h o v n a  -  
NEOTVÍRAT“.

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

• V
• O

do  2. 11. 2018

na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky 

Městské knihovny Klatovy, 
příspěvkové organizace.

vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy
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Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne   9 – 12, 12.30 – 17 hodin

31. 10. 2018, zámek Klenová
Martin Velíšek / Červená karkulka a jiné příběhy

31. 10. 2018, sýpka Klenová 
Matěj Fabián / Shitty Times
Mira Gáberová / Svoboda
Jaro Varga / Situace
V sýpce na Klenové jsou představeny práce tří mladých slovenských 
umělců.

31. 10. 2018, purkrabství hradu Klenová 
Zdeňka Hanáková / Dita tančí 
Autorka se zaměřuje na živou fotografii, ztvárňující různým 
způsobem energii ženského těla. 

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.

 28. 10. 2018 
Postkonceptuální antikoncepce
Výstava tří autorek vycházejících ve své práci z média kresby - 
Kateřiny Adamové (1977), Michaely Maupicové (1982) a Dany 
Sahánkové (1984).

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin

 31. 10. 2018 
Jiří Beránek - Umělecká reakce na biblické téma v souvislosti se 
sakrálním prostředím. 

Akce galerie
27. 10. 2018, 14.00, vila Paula
Podzimní tvoření – dílna pro veřejnost
Dílna přístupná všem věkovým kategoriím – vyrábět budeme 
z barevných podzimních listů.

Výstava do 

Výstava do 

Výstava do 

Výstava do

Výstava do

MATURITNÍ PLESY:
  3. 11. OA Klatovy
10. 11. SZŠ Klatovy
24. 11. SŠZP Klatovy
  1. 12. SPŠ Klatovy
  8. 12. Gymnázium Klatovy
15. 12. Gymnázium Klatovy
 
PLESY:
14. 11. PLES SENIORŮ  
  7. 12. INTERTELL
11. 1. DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD 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

PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY:



NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2018 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: 

kontaktní adresa: 

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2018 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Diakonie ČCE pořádá v Klatovech od 26. října cyklus kurzů Pečuj 
doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se 
zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, 
vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. 
Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními 
videi. Cyklus je pro účastníky zdarma.

PROGRAM

• 26. 10. 8.00 – 14.00 h Ošetřovatelský kurz.
• 26. 10. 14.00 – 17.00 h Praktický a nácvikový kurz 1. část.
• 27. 10. 8.00 – 11.00 h Praktický a nácvikový kurz 2. část.
• 27. 10. 11.00 – 17.00 h Sociálně-právní kurz.
• 28. 10. 8.00 – 14.00 h Komunikace.
• 9. 11. 9.00 – 15.00 h Fyzioterapeutický kurz.
• 9. 11. 15.00 – 18.00 h Demence – 1. část.
• 10. 11. 8.00 – 11.00 h Demence – 2. část.
• 10. 11. 11.00 – 17.00 h Doprovázení v závěru života.

Kurzy se uskuteční v prostorách Střední školy zemědělské 
a potravinářské Klatovy, Národních mučedníků 141. Vzhledem 
k omezené kapacitě se, prosím, na akci zaregistrujte na 

.

Přihlášky a případné dotazy vyřizujeme také na tel. čísle 
603 167 539 nebo e-mailu .

www.pecujdoma.cz

anna.matejovska@diakonie.cz

Pečuj doma v Klatovech od 26. října
Většina spalovacích zdrojů na tuhá paliva (podle platného zákona 
o ochraně ovzduší pro každý spalovací zdroj o příkonu 10 až 
300 kW) napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění 
domů, tedy včetně krbových vložek a kamen s výměníkem, měla 
projít kontrolou technického stavu a provozu do konce roku 2016 
a pak každé 2 roky. Ministerstvo životního prostředí letos 
novelizovalo zákon o ochraně ovzduší, díky tomu od 1. 9. letošního 
roku stačí mít revizi pouze každé 3 roky.

Od 1. ledna 2017 si může příslušný městský úřad (ORP) vyžá-
dat potvrzení o revizi takového kotle. V případě nedodržení povin-
nosti čeká provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. 

Revizi (dle terminologie zákona o ochraně ovzduší „kontrolu“) 
může podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze tzv. odborně 
způsobilá osoba. Jedná se o technika, který byl proškolen přímo 
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené 
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. V případě, že výrobce 
spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není 
schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést 
kontrolu technického stavu a provozu, může být kontrola 
provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným 
výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu 
stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

Veškeré povinnosti provozovatelů spalovacích zdrojů jsou 
ustanoveny v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Povinné revize kotlů na pevná palivaPovinné revize kotlů na pevná paliva
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ZDARMA

Vážení Klatované,

v neděli 28. října 2018 jsme si 
po celé naší vlasti připomínali 
100 let od vzniku samostatného 
Československa. Nejinak tomu 
bylo i u nás v Klatovech, kde 
jsme za účasti představitelů 
místních organizací, spolků 
i široké veřejnosti odhalili 
pomník padlým Klatovanům 
během 1. světové války. Krom 
jiného jsem při slavnostním 
vzpomínkovém aktu zmínil 
následující:  

„Zapomínat bychom neměli 
ani na ten fakt, že nové Česko-

slovensko vyrostlo z mnoha 
obětí mužů padlých na frontách 
l. světové války. Pevným 
základem mu byla rovněž 
hrdost na své legionáře, kteří se 
v Rusku postavili bolševické 
zvůli. Na řadě míst naší vlasti 
vznikaly po válce pomníky 
připomínající jejich hrdinství 
a statečnost. Nejinak tomu bylo 
u nás v Klatovech. Důstojný 
Glosův figurální pomník byl 
slavnostně odhalen v roce 1922 
při vstupu do Mercandinových 
sadů, aby zde se vší vážností 
připomínal 314 v boji padlých 
Klatovanů. Nevydržel tam 
bohužel dlouho. S nástupem 
okupace byl v roce 1940 
odstraněn. Před malou chvílí 
jsme onu po desítky let trvající 
prázdnotu zapomnění pře-
klenuli. Slova, která neztratila 
nic ze své pravdivosti, byla 
přenesena jako poselství dalším 
generacím i na tento obelisk. 

V roce 1918 jsme dostali 
šanci vykročit na novou cestu. 
Jdeme po ní dnes již 100 let. 
Není to cesta přímá, ani jed-
noduchá. Je to cesta, při které 
jsme prolili mnoho slz, prožili 
muka zrady, ponížení v dobách 
okupací jedné i druhé, hrůzy 
koncentračních lágrů cizích 
i vlastních, rozdílné emoční 
pocity z opětovných rozchodů 
i sblížení. Na druhou stranu je 
to však i cesta plná hrdosti, 
odhodlání, osobní statečnosti, 
kterou se jako vůdčí niť (po 
dlouhá desetiletí schována kdesi 
hluboko pod zemí) vine touha 
po svobodě naší země i každého 
jednoho z nás. Mnohdy tu naši 
demokracii okopáváme, zneuží-
váme, jako by ani chtěnou 
nebyla. Podvědomě ale cítíme, 
že přes všechny její nedo-
konalosti nic lepšího neexistuje. 
A nic horšího si nezasloužíme. 
Měli bychom tudíž být, my Češi 

1918… 20181918… 2018
a Slováci, dnes každý žijící dle 
své svobodné vůle ve vlastním 
domečku, na onu ušlou cestu 
hrdi. Jsem si jist, že nikdo z nás 
by se nechtěl vrátit na její 
počátek. O návratu do těch 
strašných období nedávné, stále 
však ještě živé historie, ani 
nemluvě. 

Naše demokratická státnost 
už není mladá. K jejím kořenům 
máme vzhledem k neúpros-
nému toku času, a přiznejme si, 
že též díky v historii nebývale 
vysokému standardu života, 
poněkud odtažitý vztah. Jsem 
pln víry, že i přesto jsme 
dostatečně silní a odolní, 
abychom si ji dokázali udržet 
a ustát roztodivné ataky na ni.

Apeluji proto na nás 
všechny z tohoto místa. 
Nezahrávejme si, nenechme se 
mást, nenechme se svést z námi 
nastoupené cesty! Slz jsme již 
prolili více než dost. Přál bych 
našim potomkům, aby za 
dalších sto let o nich vůbec 
mluvit nemuseli“.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Sto let od konce první 
světové války
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18. května 1917
V noci, místo nějaké větší, věru zasloužené reservy, jdeme 

kupředu, na staré místo zase. První prapor byl tam jen 6 dní, my 
po 31 dnech zase znovu. Prý na několik málo dní jen. A ihned mám 
zase službu ordonance u p. lajtnanta. Nezapomenu nikdy na tu noc 
ze 17. na 18. května – italská ofensiva – plné trefy do našich posic 
– já a pan poručík Handulík z Přerova! ---- Nezapomenu nikdy na 
tu noc, hluboko to uvázlo v mém srdci. Růženka – co si mám 
pomyslit! Ani nezapisuji, co se stalo s námi. Ty zlořečené cizí ruce! 
Jen co půjdeme do reservy, znovu jí napíši. Ukvapil jsem se – na 
dnešní noc nikdy nezapomenu. Dnes má naše setnina mrtvého 
a 3 raněné – hrůza!

„Tyto jeho zápisky jsou posledními… den nato, 19. května 
1917, večer, zasažen jsa úlomkem italského šrapnelu. Byl ihned 
mrtev … pohřben v Gorisce ..,“  zapsal jeho strýc, nezdický farář, 
na závěr záznamů.

Záznamy mám k dispozici díky laskavosti paní Jaroslavy 
Lambertové, neteře padlého vojáka. A právě tohoto chlapce jsem 
měl na mysli, když jsme odhalovali nový pomník v parku Pod 
Valy. Nic nevadí, že nebyl „klatovský“. Student Václav Valenta 
a jeho osud je pro mě důvodem, proč bylo správné obnovit po-
mník klatovským padlým z 1. světové války. Protože kdyby nám 
nezbylo vůbec nic, budou-li s námi láska, naděje a víra, nejsme 
ztraceni. S Václavem zřejmě byly. Zaslouží si nebýt zapomenut.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážené dámy, 
vážení pánové,

kromě oslav 100 let české 
a československé státnosti a tra-
dice, o nichž ve svém příspěvku 
píše pan starosta, si letos 
připomínáme i konec 1. světové 
války nebo též Velké války, jež 
zuřila v letech 1914 1918 
a změnila svět. Na jejích 
frontách zahynulo na 10 milio-
nů vojáků, pohřešováno bylo 
dalších 8 milionů, zraněno na 
20 milionů. Poprvé byly 
nasazeny „moderní zbraně“ 
jako tanky, bojová letadla, 

ponorky, kulomety a bohužel i zbraně chemické. Utrpení civilistů 
v zázemí bylo nezměrné. Po jejím skončení již nikdy nebylo nic 
tak jako kdysi. Rozpadly se a zanikly staleté říše: carské Rusko, 
Rakousko-Uhersko, Osmanská říše. Vůdčí světovou silou se staly 
Spojené státy americké. Připomínky konce války právě probíhají. 
Je skvělé, že díky armádě, městu, ale i spolkům a dobro-
volníkům se na ně nezapomnělo ani u nás. Rád bych všem, kteří 
v této věci pomohli, poděkoval.

V Klatovech jsme obětem Velké války věnovali nový 
pomník. Vzpomíná na 314 lidských životů, jež byly zmařeny na 
jejích frontách. Nový pomník nahrazuje jiný, který tu kdysi stával 
na kraji Mercandinových sadů a který byl v roce 1940 
demontován. Autorem tehdejšího pomníku byl Vilém Glos, auto-
rem současného je Václav Fiala. Jsem rád, že jsme nový pomník 
obětem Velké války do Klatov vrátili, mám z toho, snad mohu toto 
slovo použít, radost. Neměli bychom totiž zapomínat na ty, kterým 
je věnován. Dříve, než nalezli smrt ve zmatku války, chodili po 
stejných ulicích, jako chodíme my, milovali stejné město, jako 
milujeme my, dýchali pomyslně stejný vzduch“. Pak je osud, 
lidská zloba, neschopnost někdejších vládců poslaly do víru války. 
V něm se z konkrétních lidí stávali „jednotkami, pluky, armádami“ 
a také tak s nimi bylo zacházeno, mnohdy s nimi nikdo nepočítal. 

Žádný pomník nikomu život nevrátí (navíc instalovaný 100 let 
poté), ale žádný život obětovaný ve válce by neměl být 
zapomenut. Je proto slušné a potřebné, aby pomník byl. Kvůli 
padlým i kvůli nám. Může nám pomoci otevřít svá srdce a hlavy, 
aby smrt těch, které připomíná, nebyla marná. Může nám 
připomenout jejich naděje, touhy, očekávání, lásky, které nebyly 
naplněny. Nebyly však o nic menší než ty naše. 

Václav Valenta z Poborovic narukoval do války na jaře 1916. 
Od podzimu toho roku si vedl „záznamy“ (21. 9. 1916 Počínám 
psáti tyto záznamy, jsa již 4 měsíce na vojně). Ve válce zemřel. Na 
„italské frontě“, v místě jménem Hudi Log, dnes ve Slovinsku, 
v krásném kraji blízko Gorizie. Tam je zřejmě i pohřben. 

Dovolte mi dvě krátké citace z prostých záznamů, psaných 
uprostřed bojů (přepisuji tak, jak je v textu uvedeno):

17. dubna 1917
V posledních dnech jsme zkusili jako psi. Stále pršelo a jenom 

pršelo. Plné zákopy vody a my promočeni a zabláceni v nich. 
Italové, vzdálení na 100 kroků od našich, nedají pokoje. 
Několikráte již útočili na feldwachu vedle nás, ale byli odraženi. 
Máme komandantem batalionu hejtmana Veronského, známou 
firmu. Již jest mnoho raněných, mrtvého naše kompanie dosud 
nemá vůbec. Padla ondy na dva kroky ode mě mina, byl jsem 
jakoby již mrtvým. Kamarád vedle mě z toho sešílel. Pomoz Bůh!

– 

„
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Vážení občané,

město Klatovy pořádá ve 
spolupráci s dalšími partnery 
každoročně Klatovský kláš-
terní bazar, letos se uskuteční 
už po osmé. Za uplynulých 
sedm ročníků se podařilo 
prostřednictvím této před-
vánoční akce získat celkem 
931 605 Kč. Tyto peníze pak 
byly použity na několik 
zajímavých projektů, které 
pomohly zlepšit život nějaké 
skupině obyvatel ve městě, či 
zachránit kulturní památky. 

Nejinak tomu bude i v aktuálním 8. ročníku bazaru. Rada 
města schválila, že výtěžek bude tentokrát věnován na nákup 
rehabilitačních a aktivizačních pomůcek pro klienty Domova 
pro seniory v Klatovech a v Újezdci, které spravuje Městský 
ústav sociálních služeb Klatovy. Jde o vybavení, které by bez 
této pomoci ústav pro své klienty nezakoupil a které pomůže 
zkvalitnit jejich život a pobyt v domovech a umožní tak 
zlepšování psychické i fyzické kondice. Půjde například 

o systém video procházek po celém světě „Spoteee“, díky 
kterému mohou senioři objevovat vzdálená místa, zatímco 
cvičí na speciálním zařízení. Senioři jsou tak více motivováni 
ke cvičení. Zařízení je používáno také v rámci reminiscenční 
terapie a procvičování paměti.

Letošní Klatovský klášterní bazar, pořádaný v rámci 
projektu Zdravé město, se bude konat v sobotu 8. prosince 
v době od 9 do 13 hodin. Součástí programu bude tradičně 
dražba zajímavých předmětů. Půjde například o sošku 
Madony od klatovského keramika Gustava Fifky, která byla 
letos požehnána biskupem Mons. plzeňským Tomášem 
Holubem a biskupem diecéze Regensburg Prof. Dr. 
Rudolfem Voderholzerem, keramický betlém rovněž od pana 
Fifky a zajímavostí bude i skleněná Panna Maria Klatovská, 
která byla vytvořena letos při sklářské akci na zahradě 
klatovského Pavilonu skla. Sošku, která váží cca 3 kg, 
vyrobil v mobilní peci Zdeněk Kunc s kolektivem Radvance 
u Nového Boru. Pro milovníky sportu jsme do dražby při-
chystali například basketbalový dres Tomáše Satoranského, 
doplněný o basketbalový míč a batoh, či čepice 
snowboardistky a olympijské vítězky v roce 2014 Evy 
Samkové. Dražit budeme i pěkný adventní věnec či 
zajímavou velkoformátovou fotografii atd. Akci můžete 
podpořit také libovolným darem na speciálně zřízený účet 
26016-0821048319/0800 či zakoupením některého z výrob-
ků či pochutin, které se budou na klášterním bazaru prodávat. 

Nejde však jen o peníze na charitativní projekty, ale také 
o setkávání lidí v příjemné atmosféře adventní nálady. 
Chybět nebude kulturní program ani přátelská nálada. Věřím, 
že přijmete naše pozvání a přijdete se 8. prosince v uvedeném 
čase podívat do proluky mezi obchodní akademií a kostelem 
sv. Vavřince. Rádi Vás uvidíme. Na závěr bych rád 
poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se na akci podílejí. 
Zejména členům Klatovského okrašlovacího spolku a Rotary 
klubu Klatovy, zástupcům Domu dětí a mládeže Klatovy 
a také zaměstnancům městského úřadu.

Dovolte mi ještě jedno poděkování. Dne 5. listopadu jsem 
byl opět zvolen na ustavujícím jednání zastupitelstva do 
funkce místostarosty města Klatov. Děkuji za hlasy, které 
jsem od Vás dostal v komunálních volbách, a kolegům zastu-
pitelům za důvěru. Těším se na další práci pro naše město.      

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Výtěžek letošního bazaru podpoří zlepšování kondice seniorů 

2011 – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy: zakoupení nábytku – dovybavení kuchyně

2012 – Oblastní charita Klatovy: úpravy Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

2013 – DDM Klatovy: úpravy zahrada, Podej nám ruku, z. s.  – pořízení pomůcek 

handicapovaným dětem do školy 

2014 – Římskokatolická farnost Klatovy: oprava střechy a krypty kostela Narození Panny Marie 

v Klatovech

2015 – Oblastní charita Klatovy: nákup polohovacích lůžek pro seniory pro Domov pokojného 

stáří Klatovy

2016 – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Stacionář Klatovy pro osoby s postižením: 

pořízení vybavení dílny pro klienty

2017 – Římskokatolická farnost Klatovy: vybavení interiéru kaple Zjevení Panny Marie v Klatovech

Projekty podpořené z Klatovského klášterního bazaru:
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26. 11. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra 
Jiřího Hájka. 

27. 11. | úterý | 17.00 | KD Klatovy | VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ 
KVĚTIN s floristkou Hanou Kindelmannovou Šebestovou
Načerpejte inspiraci na zdobení svých příbytků v nadcházejícím 
Adventu.

30. 11. a 6. 12. ǀ pátek a čtvrtek ǀ 9.00 – 11.00 ǀ KD Klatovy ǀ 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NEJEN PRO DĚTI KLATOVSKÝCH 
MŠ - Letos budeme opět zdobit jeden velký VÁNOČNÍ STROM 
ozdobami a vánočními motivy, které si samy děti vytvoří pod 
vedením zkušených lektorek přímo v kulturním domě. Zároveň 
zhlédnou vánoční výstavu loutkové scény BROUČEK.

30. 11. | pátek | 17.45 | náměstí Míru Klatovy | 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - Tradiční akce s kul-
turním programem: 17.45 hod. vystoupení sboru ZŠ Masarykova. 
18.00 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.

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/

30. 11. 2018 – 11. 1. 2019 | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ 
Atrium KD, vernisáž – 29. 11. od 17.00 – pohádka „O Popelce“ | 
KOUZELNÉ POHÁDKOVÉ VÁNOCE 
Výstava panenek našich babiček a prababiček, loutek a rekvizit 
z dlouhé historie souboru Brouček, dřevěných postaviček 
vyrobených pro radost. 

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
4. 11.; 11. 11.; 18. 11.; 25. 11. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ 

TANEČNÍ LEKCE
„Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou. 
Závěrečná lekce: 2. 12. 2018 
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2019
Připravujeme kurz tance a společenské výchovy pro mládež na jaro 
2019. Kurz bude probíhat od 4. 1. 2019 do 26. 4. 2019. Přihlášky 
budou spuštěny 1. listopadu 2018 od 6.00 hodin na 

. 

PŘIPRAVUJEME: 

3. 12. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | ČECHOMOR – 30 LET 
Skupina Čechomor v letošním roce oslavuje třicet let od svého 
vzniku. Své příznivce i respekt kritiků si skupina získala 
především nápaditým aranžmá a osobitou interpretací hudby, 
jejímž základem byly a jsou lidové písničky.

5. 12. ǀ úterý ǀ 16.45 ǀ Klatovy náměstí Míru ǀ 
NEBESKÉ NÁMĚSTÍ aneb 
PO ČERTECH DOBRÁ ZÁBAVA S HITRÁDIEM FM PLUS 
– zábavný program pro děti i dospělé. 
16.45 – průvod Mikulášů, andělů a čertů od Černé věže okolo 
   náměstí. 
17.00 – zábavný program na pódiu s Hitrádiem FM plus, soutěže, 
   fotokoutek a další čertoviny. 
   Mediálním partnerem je HITRÁDIO FM Plus.

www.mksklatovy.cz

9. 12. | 9.00 – 16.00 | náměstí Míru | 
ADVENTNÍ NEDĚLE  
Adventní trhy s kulturním programem. 
Od 13.30 hodin vystoupí KUFR ZUŠ 
J. Kličky v Klatovech pod vedením 
Františka Kubaně.

16. 12. | 9.00 – 16.00 | náměstí Míru | ADVENTNÍ NEDĚLE 
Adventní trhy s kulturním programem.  Od 13.30 hodin vystoupí 
hudební skupina Neřež.

20. 12. – 23. 12. | čtvrtek – pátek 10.00 – 17.00 | 
sobota – neděle 9.00 – 16.00 | náměstí Míru | 
ADVENTNÍ TRHY s kulturním programem.
20. 12. ǀ ADVENT S KLATOVSKÝMI MŠ A ZŠ
21. 12. ǀ ADVENT S KLATOVSKOU ZUŠ / LOUTKOVÉ
   DIVADLO / FLAŠINET
   17.30  ǀ ŽIVÝ BETLÉM   
22. 12. ǀ PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONOHRA / ŠTREKA 
   / ZEBEDEUS
23. 12. ǀ 10.00 ǀ ÚHLAVANKA
            ǀ 13.30 ǀ BIG BAND Klatovy

31. 12. ǀ pondělí ǀ 21.00 ǀ kulturní dům ǀ SILVESTR 2018 
K tanci a poslechu hrají UKRADENÝ VJECY.

PODĚKOVÁNÍ
Mažoretky MODERN Klatovy dosáhly výrazného úspěchu na 

Mistrovství Evropy mažoretek 2018 v Chorvatsku/Poreči. 
V soutěžních disciplinách traditional corps 

a accesories corps obsadily dvakrát 

MKS Klatovy děkuje za vzornou reprezentaci!

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 

. Z  akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke 
zhlédnutí na 
Najdete nás též facebooku 

2. místo a získaly tituly 
1. Vicemistr Evropy.

Předprodej vstupenek online na: .www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.filmpro.cz

www.facebook.com/mksklatovy/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

MATURITNÍ PLESY:
24. 11. SŠZP Klatovy
  1. 12. SPŠ Klatovy
  8. 12. Gymnázium Klatovy
15. 12. Gymnázium Klatovy
 
PLESY:
7. 12. INTERTELL
11. 1. DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD 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

PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY:
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www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.czStálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
Neděle 18. 11. od 19.30, předplatné skupiny B, divadlo Klatovy
HRDINOVÉ 
Gérald Sibleyras
Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu žijí 
v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého 
současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž 
tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká.
Režie: Petr Slavík Divadlo v Rytířské
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka

Pondělí 19. 11. od 19.30, divadlo Klatovy 
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Peter Serge Butko
Divadelní hra na film, aneb gangsterská pohádka na motivy filmu 
J. L. Godarda Bláznivý Petříček. Příběh lásky mladého muže, znuděného 
všedností a krásné teroristky se odehrává na útěku před policií, rodinami, 
ale také před životem.
Režie: Peter Serge Butko            La Fabrika
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Vojtěch Dyk

Neděle 25. 11. od 18.00, divadlo Klatovy
Pondělí 26. 11. od 16.30 a 19.30, divadlo Klatovy 
CO TO NESEŠ VE DŽBÁNU?
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou 
divadelní scénou Klatovy uvádí tradiční vánoční koncert plný dobré 
hudby, adventního humoru a nového pohledu na zažité předvánoční 
zvyky a obyčeje.
Účinkují: KUFR, taneční obor ZUŠ, Orchestrion, pěvecké sbory 
Notičky, Pytel blech, Sedmikrásky, Fialky a H®oši, učitelé ZUŠ a hosté.
Pořadem provází Jaroslav Pleticha a Bohumír Kopecký.
Vstupenky v prodeji od 5.11.2018.

– listopad 2018

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:

3. 12. od 19.30, divadlo Klatovy
VÁNOČNÍ ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech, které 
všichni známe, ale i o jídle a dietách, žrádle a dobrotách ve všech 
podobách, tedy i v té vánoční podobě! Jak vznikl takový dříve 
nenáviděný, dnes milovaný vánoční králík na smetaně nebo kapr na 
křenu, uslyšíte v tomto pořadu!
Simona Klímová doprovodí talk show písničkami. Zazní zde klasické 
vánoční melodie, lidové písničky a koledy jak je známe.
Během přestávky mají diváci možnost zakoupit si CD Simony Klímové 
nebo dva díly kuchařky pana Trošky s názvem „NEBE V HUBĚ“ – 
Chrocht, chrocht, popř. „ NEBE V HUBĚ 2“ – aneb Čertův švagr! 
Účinkují: Zdeněk Troška, Simona Klímová

5. 12.  od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub Klatovy
S HUDBOU NAPŘÍČ STALETÍMI
Harfa poprvé v divadelním klubu
Celkový hudební repertoár zahrnuje skladby a písně od historických - 
gotických a renesančních...
Jan Venas ml. - mimořádný hudebník zabývající se interpretací 
středověké, barokní a irské hudby. Zpívá a hraje na historický strunný 
nástroj mandocello a irské bouzouki, dále na buben, djembe a perkuse
Kateřina Valášková – harfanistka, zpěvačka
Účinkují: Jan Venas ml., Kateřina Valášková

7. 12. od 19.30, předplatné skupiny B, divadlo Klatovy 
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...
Pardon me, Prime Minister
Edward Taylor
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba. Petr 
Nárožný v hlavní roli anglické komedie.
Režie: Vladimír Strnisko        Agentura Harlekýn
Hrají: Petr Nárožný, Jakub Štěpán/Martin Zahálka jr., Jan 
Čenský/Martin Zahálka, Máša Málková/Kateřina Sedláková, Zuzana 
Slavíková/Ilona Svobodová, Andrea Daňková/Jiřina Daňhelová 

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

On-line rezervace a prodej vstupenek: 

Pondělí 

Středa 

Pátek 

predprodej@divadloklatovy.cz
 www.divadlo.klatovy.net

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 tolik odlišných autorů spolu 
mohou komunikovat a vypovídat různými uměleckými jazyky 
v symbolické shodě o jednom.

Akce galerie
23. 11. 2018, 17.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
Martina Vítková: Konec sochařství?
Přednáška. Jak se vyvíjelo sochařství od počátku dvacátého století do 
současnosti. Sochy, objekty a instalace od Augusta Rodina a jeho 
žáků k Giacomettimu a a ještě dál. Od oblosti a dramatického povrchu 
ke ztrátě hmoty a novým materiálům. Jak ovlivnili naše vnímání 
figury a prostoru Antony Gormley, Ron Mueck, Damien Hirst, David 
Černý nebo Karel Nepraš... Procházka stoletím sochařství je vhodná 
pro studenty k maturitě i pro ty, kdo si všimli, jak se spolu se sochami 
ztrácí obzor věčnosti.
24. 11. 2018, 14.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Seniorská dílna - výtvarná dílna
Na této dílně určené tvořivým seniorů si vyrobíme originální svíčky 
pro rozzáření našich domovů v rámci adventního času.

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

Od středy do neděle  MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

6. – 11. 11. Světáci z Janovic - ochotníci z Janovic nad Úhlavou 1/3
13. – 18. 11. Světáci z Janovic - ochotníci z Janovic nad Úhlavou 2/3
20. – 25. 11. Světáci z Janovic - ochotníci z Janovic nad Úhlavou 3/3
27. 11. – 2. 12. Nezmaři a Big Band Klatovy - koncert v divadle 1/2

www.filmpro.cz

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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Pozvání do Pavilonu skla 
Aktuální výstava – Secesní přípitek vínem
Od září mohou návštěvníci pavilonu vidět velmi exkluzivní 

výstavu, která představuje především šumavské nápojové sklo 
z doby kolem roku 1900. Ve vitrínách zde stojí malované poháry 
ve stylu florální secese, jejichž tvary a dekory připomínají roz-
kvetlé květiny. Dále zde jsou náročně vyráběná skla se zatavenými 
květy či plody doplněnými rytinou a také skla ve stylu geo-
metrické secese podle návrhů slavných výtvarníků a architektů. 
Podobný soubor luxusního secesního nápojového skla ještě nebyl 
v českých zemích vystaven. Výstavu bylo možno realizovat jen 
díky vstřícnosti Národního památkového ústavu – zámek Vimperk 
a řady soukromých sběratelů. Většina z těchto skel je veřejnosti 
představována poprvé. Výstava potrvá do 10. února 2019. 

Pro první adventní víkend 1. – 2. prosince připravil PASK další 
z oblíbených dílen. Tentokrát se budou dekorovat vánoční ozdoby. 
Malí i velcí návštěvníci si mohou skleněné vánoční koule, 
zvonečky a srdíčka ze Železného Brodu ozdobit podle svého 
vkusu různými technikami – malba, nalepované barevné drti, 
korálky apod. Ten, kdo bude chtít, si bude moci vánoční ozdoby 
navléknout také z korálků. Ale třeba návštěvníci objeví vlastní 
nejlepší kombinaci různých technik a naše lektorky každému 
s radostí pomohou. Vlastnoručně vyrobená ozdoba na vánočním 
stromečku jistě dodá svátkům tradiční náladu a každý další rok 
bude připomínat chvíle strávené s její výrobou. Akce se bude 
konat v sobotu i v neděli od 10 do 16 hodin pro veřejnost a od 
pondělí do středy bude pokračovat pro školy a školky (zde je nutné 
předchozí objednání termínu). 

Těšíme se na setkání v pavilonu skla. 
Bližší informace na . 

PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

Adventní akce – Víkend s vánočními ozdobami 

www.pask-klatovy.cz

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v KlatovechVlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV, tel.: 376 326 362
e-mail: i ,   
Otevírací doba listopad: út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin

ne a 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. 

nfo@muzeumklatovy.cz www.muzeum.klatovynet.cz

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: 
20. 11. 2018 | úterý | 18.00 | přednáškový sál | KONEC STARÝCH 
ČASŮ – přednáší Jan Jirák; 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 listopad: 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 listopad: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném před-
stihu na telefonním čísle: 721 721 908, mimořádné vstupné: 80/40 Kč

Kulturní akce na listopad 2018Kulturní akce na listopad 2018
- příspěvková organizace- příspěvková organizace
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V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktuální 
zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby pro 
Klatovy a integrované obce byl zpracován a je s ohledem na 
dokončování nových komunikací každoročně aktualizován. 
Nařízení města Klatov o plánu zimní údržby pro Klatovy 
a integrované obce včetně grafického znázornění je zveřejněno na 
webu města Klatov ( ).

Zákon o pozemních komunikacích stanovuje lhůty pro 
zajišťování sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti 
chodníků:
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací 

I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin. 
V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek 

(dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují 
pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.

V předcházejících letech se správci komunikací dařilo tyto 
lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému 
vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy 
uklizeny nejpozději do 12 hodin. 

Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města Klatov, 
které dle vývoje počasí vyhlásí zimní pohotovost a opětovně zřídí 
nepřetržitou dispečerskou službu. Je možno se na ně obracet se 
svými požadavky na tel. 602 847 379. Technické služby mají 
zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli a dostatek inertního 
materiálu, který bude při údržbě upřednostňován. Posypová sůl se 
bude používat až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze 

www.klatovy.cz/mukt/doprava_udrzba.asp

 - 
 - 
 - 

Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích
odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Do sněhové 
vrstvy se nebude posyp solí provádět.

Celkem je udržováno 114 km vozovek a 97 km chodníků. 
V případě větší sněhové nadílky bude přistoupeno k úklidu 

sněhu s odvozem z plochy náměstí Míru a příjezdových 
komunikací k náměstí, autobusových zastávek, případně 
některých parkovacích a ostatních ploch k zajištění dopravní 
obslužnosti. V souvislosti s případným úklidem sněhu je nutno si 
uvědomit, že vozidla, která stojí v úzkých ulicích, mnohdy brání 
úklidu sněhu. Je proto nutné respektovat přechodná dopravní 
značení, která upozorňují na termíny úklidových prací 
v jednotlivých ulicích.

Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce 
v centru města budou využity, stejně jako v loňském roce, také 
pracovníci zabezpečující veřejně prospěšné práce.

Pro chodce je také důležité používat obuv odpovídající 
povětrnostním podmínkám. Při případném úrazu a následném 
vymáhání finančního odškodnění je přihlíženo také k tomu, zda 
chodec přizpůsobil chůzi a obuv dané povětrnostní situaci, kterou 
mohl předvídat.

V nařízení města jsou uvedeny i úseky místních komunikací, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí. Jedná 
se např. o komunikaci přes les Husín v k.ú. Tajanov, nebo stezku 
pro pěší a cyklisty v úseku od městského parku k nádraží ČD 
v Lubech. Stejně tak nebudou udržovány účelové komunikace 
(stezky) podél tzv. „Severozápadního obchvatu Klatov“. Po 
těchto úsecích si pak lze při dostatku sněhu i zajezdit na běžkách.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK 
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ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: 

kontaktní adresa: 

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2018 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Rekonstrukce plynovodu v Harantově a Nerudově ulici – investor 
stavby vlastník plynovodu firma GRIDSERVICES, s.r.o.
Rekonstrukce plynovodu formou pokládky nového vedení, přípojky do 
jednotlivých domů budou provedeny vzhledem k počasí následně na jaře 
roku 2019. Pokládka plynovodu bude prováděna postupně po 
jednotlivých ulicích v závislosti na počasí:
Harantova - úsek Jungmannova-Podhůrecká, Nerudova - úsek 
Domažlická-Harantova, Harantova - úsek Podhůrecká-Nerudova.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky ulic, průjezd bude 
umožněn po jedné polovině vozovky. Přístup pro pěší do jednotli-
vých domů bude zabezpečen.
Povrch po výkopech bude provizorně (přes zimu) zabalen asfaltem.

Vodovod a kanalizace Klatovy-Točník – výstavba nového vodovodu, 
splaškové a výtlačné kanalizace s příslušenstvím, přeložka plynovodu 
a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
- Inženýrské sítě v místní komunikaci vedoucí od centrální křižovatky 

k čp. 7 (Točnickému potoku). Zároveň bude v chodníku položen nový 
kabel ČEZ v úseku od trafostanice po čp. 7: 24. 9. – 31. 12. 2018. 
Stavba bude provedena za úplné uzavírky provozu. Přístup pro pěší 
k nemovitostem bude zabezpečen.

- Inženýrské sítě v místní komunikaci v západní části obce Točník 
(kolem zemědělského družstva): 17. 9. – 31. 12. 2018. Stavba bude 
provedena za úplné uzavírky provozu po jednotlivých úsecích. Přístup 
pro pěší k nemovitostem bude zabezpečen.

- Inženýrské sítě v silnici III/11766 od centrální křižovatky ke křižovatce 
směr Otín: výstavba cca 14 dní v období od 15. 10. do 30. 11. 2018. 
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku silnice III. třídy (Točník-Předslav) 
včetně změny jízdních řádů autobusové linkové dopravy.

Oprava povrchu 1. cesty v zahrádkářské kolonii Pod Hůrkou 
– odstranění stávajícího povrchu, pokládka a uválcování nového 
povrchu z asfaltového recyklátu s dvojnásobným živičným nátěrem 
s posypem a převálcováním.

Termín provedení: nejpozději do 10.12.2018.
Stavba si vyžádá úplnou uzavírku cesty.

Oprava povrchu plošných výtluků v Nádražní ulici – plošná oprava 
propadlých míst formou sanace podloží a přebalení.
Termín provedení: listopad 2018. Opravy budou provedeny za 
částečné uzavírky opravovaných úseků.

Oprava povrchu MK kolem sportovní haly ve Voříškově ulici – 
celoplošná oprava povrchu místní komunikace kolem sportovní haly za 
školou.  Termín provedení: listopad 2018.
Oprava bude provedena za úplné uzavírky dotčené komunikace.

Další drobné akce, jako jsou výspravy výtluků po zimě, opravy uličních 
vpustí, apod. zajišťují Technické služby města Klatov.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: .

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v listopadu 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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ZDARMA

Vážení Klatované,

přestože od komunálních 
voleb uběhly pouhé dva 
měsíce, měli před sebou 
klatovští zastupitelé na svém 
prosincovém jednání nejdů-
ležitější rozhodování. Alespoň 
z mého pohledu jím pro-
jednávání a schvalování 
rozpočtu města pro násle-
dující rok 2019 určitě je. 
Musím podtrhnout, že před 
samotným zasedáním zastu-
pitelstva probíhala celá řada 
pracovních setkání tak, aby se 
zejména nově zvolení za-
stupitelé mohli s danou 
problematikou co nejlépe 
seznámit. Zároveň navržený 
finanční rámec pan místo-
starosta Ing. Václav Chroust 
velmi detailně projednával 
a posuzoval s předsedou 
finančního výboru Pavlem 
Stroleným a se členy finanční 
komise. Výsledkem toho pak 
bylo, že rozpočet města byl 
v úterý 11. prosince přijat 
hlasy všech 25 přítomných 
členů zastupitelstva. Považuji 

to za velmi dobrou zprávu 
hned z několika důvodů. 
Tím nejdůležitějším je fakt, 
že navržený rozpočet, jenž 
je detailně zveřejněn na 
webových stránkách města 

) byl schválen jako 
přebytkový. Nedochází tedy 
k dluhovému zatížení města. 
Po zahrnutí prvních investič-
ních akcí (např. rekonstrukce 
Kollárovy ul., parkovací místa 
v Mánesově ul.) a veškerých 
provozních nákladů našich 
organizací (školská zařízení, 
knihovna, technické služ-
by…) zůstává prozatím neroz-
děleno 135 mil. Kč. Částka je 
to nemalá. Dozajista by ji bylo 
možné poměrně rychle 
a snadno rozpustit do celé 
řady menších či větších 
projektů. 

Musím však ocenit, že se 
místní zastupitelé chovají 
uvážlivě. Vzhledem k tomu, 
že v současnosti máme ro-
zestavěné některé finančně 
náročné projekty (vodovod do 
Točníka) a celá řada akcí je ve 
fázi finální přípravy, ponecha-
li svoje rozhodnutí o realizaci 
dalších záměrů na dobu 
pozdější. Dostávají tím pros-
tor k jejich detailnímu 
poznání. Zároveň už budou 
také znát možnosti spolufi-
nancování ze strany státních 
či evropských dotačních 
titulů. Díky tomu budou moci 
vynaložit finanční prostředky 
co nejefektivněji a napomoci 
tak dalšímu rozvoji našeho 
města v tom nejširším slova 
smyslu, tedy včetně našich 
integrovaných obcí.   

Vážení Klatované,
dobře vím, že v žádné části 

www.klatovy.cz/mukt/rozpoc
et.asp

Konec rokuKonec roku
roku se nejde plně oprostit od 
každodenních pracovních či 
osobních starostí. Výjimkou 
často není ani samotné období 
předvánočního času. Přichá-
zející vánoční svátky, jako 
jeden z duchovních pilířů naší 
civilizace, však za to dozajista 
stojí. Často je považujeme za 
svátky především dětí. Ano, 
jejich nekonečné těšení se na 
Štědrý den a posléze rozzáře-
né oči jsou tou největší odmě-
nou pro nás dospělé. Říkají 
nám však ještě něco jiného. 
Jsou to rovněž naše oči před 
pár desítkami let. Je to po-
kračující poselství předávané 
uvnitř rodin z pokolení na 
pokolení. Je to také vzpomín-
ka na ty, co už spolu s námi ke 
štědrovečernímu stolu zased-
nout nemohou.

Přeji Vám, abyste kvapem 
se blížící vzácné sváteční 
chvíle prožili v pohodě a ve 
zdraví s těmi, kdo jsou Vám 
nejbližší. Přeji Vám krásné 
Vánoce a úspěšné vykročení 
do nového roku 2019.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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hasiči hodnotí na svých výročních schůzích. Tradičně jednou 
z prvních je schůze SDH Křištín. Ta se letos uskutečnila 8. 12. 
v bývalé křištínské/střeziměřské škole za velmi hojné účasti 
místních a též „přespolních“ hasičů. Měl jsem tu čest 
poděkovat místní jednotce vedené agilní a neúnavnou 
starostkou Vendulou Edlovou za práci v obci nejen v letošním 
roce. Bylo to příjemné, přátelské rokování. Mladí (a opravdu 
hodně mladí, mnozí pod 18 let) tu svorně sedí s těmi zkušenými 
(snad mohu říci 70 let plus) a plánují, co a jak dál. A podobnou 
atmosféru i přístup, uvědomil jsem si, jsem zažil v Klatovech, 
Lubech, Točníku, Štěpánovicích, Tajanově … a vlastně všude, 
kde jsem měl možnost být. I proto bych rád využil svého 
posledního příspěvku do Zpravodaje v roce 2018 k poděkování 
všem dobrovolným hasičům a hasičkám za vše dobré, co pro 
své obce a společenství dělají. A protože sám jsem „ne-hasič“, 
věřím, že příznivé hodnocení, které jsem v předchozích řádcích 
podal, přijmou všichni jako objektivní, tedy i další „ne-hasiči.“ 

Územní studie
V průběhu letošního roku usilovně pracujeme na tzv. 

územních studiích, které budou do určité míry doplňovat 
a konkretizovat nový územní plán, který zastupitelé schválili 
v roce 2016.  Svůj příští příspěvek, první v roce 2019, bych rád 
věnoval právě územnímu plánu a územním studiím. Nyní mně 
dovolte, abych všem, kteří průběh vyhotovení územních studií 
bedlivě sledují, sdělil, že další jejich veřejné projednání se 
uskuteční ve středu 9. ledna 2019 (v kulturním domě) od 17.00. 
Sledujte, prosím, i webové stránky města a též „facebookový“ 
účet města (užíváte-li facebooku), kde postupně zveřejňujeme 
informace o studiích i územním plánu.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři Zpravodaje,

před několika dny začal 
advent. Období, které by mělo 
být ztišením se před Váno-
cemi, možná nejkrásnějšími 
svátky v roce. Pro křesťany je 
počátek adventu i začátkem 
tzv. liturgického roku, pro 
všechny ostatní (včetně 
křesťanů) naopak poslední 
částí kalendářního roku, kdy 
se občas snažíme „dohnat“ to, 
co jsme doposud zameškali. 
Zklidnit se nebo dohánět 

„nedohnatelné“? Uvažte sami, mně dovolte abych Vám popřál 
krásný advent, radostné prožití svátků vánočních a vše dobré 
v novém roce 2019.  

Sbory dobrovolných hasičů v našich obcích
Počátkem prosince začínají výroční schůze sborů 

dobrovolných hasičů. Starosta i my, místostarostové, se 
snažíme tyto schůze navštěvovat, protože si vážíme práce 
dobrovolných hasičů. Jsou bezesporu solí země, v mnoha 
obcích se bez nich neobejde žádná akce. A proč také ne, vždyť 
jsou to také sousedé, přátelé, občané. I proto město Klatovy 
pamatuje ve svém rozpočtu na jejich činnost částkou 
1,6 mil. Kč ročně a nadto se nezdráhá investovat do vybavení 
sborů i prostor, v nichž jednotlivé SDH působí: například jen 
v nedávné době bylo pořízeno pět zásahových vozidel pro 
sbory Klatovy, Luby, Štěpánovice, Točník, Tupadly, 
dobudována zbrojnice v Lubech, koupen pozemek a budova 
pro Sobětice, vybudován základ cvičného hřiště pro Střeziměř 
atd. V rámci sborů jsou i tzv. jednotky požární ochrany, jejichž 
„kategorizace“ určuje, kdy, jak a s jakými prostředky mají být 
nápomocny v případě potřeby. V Klatovech jsou na pomyslném 
žebříčku významnosti a připravenosti nejvýše jednotky z Lub 
a Klatov, podotýkám jednotky tvořené dobrovolnými hasiči, 
nemluvím nyní o hasičích profesionálních.

V neposlední řadě jsou příjemným oživením života obcí 
hasičské soutěže, které jsou nejen sportovní ale i společenskou 
událostí. Vzpomínám na zajímavé „boje“ Pošumavské hasičské 
ligy v Lubech, Tupadlech, letos ve Střeziměři. To vše zpravidla 
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Přání do nového roku

Úklid vánočních stromků
Vánoční stromek, který již dosloužil, určitě nepatří do 
kontejneru nebo na směsný odpad, ale do sběrného dvora. 
Jejich svoz a úklid bude zajišťovat Pošumavská odpadová 
s.r.o. v období od 7. do 21. 1. 2019. Stromky je třeba 
soustředit na jedno místo vedle popelnic či kontejnerů.

Ing. Michael Skrbek
jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.
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Vážení občané,

pro toto číslo Zpravodaje jsem 
si připravil krátké povídání 
o klatovském hřbitově. Málo- 
kdo si dnes uvědomuje, že jde 
o nejstarší místo v našem 
městě, které je nepřetržitě 
užíváno snad tisíc let. Pohřbí-
vali zde už obyvatelé trhové 
osady Klatova, která před-
cházela vybudování hrazeného 
královského města po polovině 
13. století. Kdysi zde stávala 
starobylá románská rotunda 
sv. Jiří, která byla později 
přestavěna na tzv. karner (v za-
hloubeném přízemí byla kost-

nice a v patře kaple). Ve druhé polovině 16. století byla svatyně 
využívána klatovskými utrakvisty. Tehdy došlo k novému 
zasvěcení Beránku Božímu a na střeše byla vybudována zvláštní 
třímetrová lucerna pro zavěšení několika menších zvonů. Ve druhé 
polovině 17. století kostelík zasvětili sv. Vojtěchu. Zhruba o 100 
let později byl odsvěcen a využit armádou pro uložení střelného 
prachu. Ve válečném konfliktu vojáci prach přidělovali jednot-
livým oddílům, aby byl v případě potřeby neustále k dispozici.

Později byly postaveny v sousedství další dva kostelíky 
– sv. Jakuba a sv. Michala. Po prvně jmenovaném byla 
pojmenována i farnost při kostelu a hřbitov. Kostelíky stály blízko 
sebe za současnou branou do hřbitova až do 29. června 1783, kdy 
do vysoké lucerny na střeše rotundy udeřil blesk. Nad městem 
zuřila tehdy pořádná bouřka, a tak podle starého zvyku zdejší 
kostelník zvonil proti mračnům, což se mu stalo osudným. Blesk 
zažehl zhruba 6 metráků v přízemní části uloženého střelného 
prachu a kostelík zcela rozmetal. Výbuch poškodil i oba sousední 
kostely, přičemž kostelík sv. Jakuba musel být stržen. Na hřbitově 
nám tak zůstal pouze jediný – sv. Michala. Zajímavé je, že dva 
zvony z kostelíka výbuch přežily a jeden z nich dodnes najdeme 
na Bílé věži.

Dnes je hřbitov se starým a novým urnovým hájem poměrně 
rozlehlý, avšak ještě na počátku 19. století zaujímal jen poměrně 
malou plochu. Na východě končil těsně za presbytářem kostela 
sv. Michala. Teprve v roce 1886 město přikoupilo pole o rozsahu 
1250 sáhů pro rozšíření hřbitova. Nejstarší náhrobky na hřbitově 
se nachází u ohradní zdi vlevo od hlavní brány. Zejména ve starší 
části hřbitova najdeme dnes náhrobky celé řady osobností města 
z 19. století a počátku 20. století.  

Zajímavé jsou v nové části společné hroby vojáků z první 
světové války. Jde o pomník u východní zdi hřbitova s nápisem: 
„PAMÁTCE 59 VOJÍNŮ, ČS. ST. PŘÍSLUŠNÍKŮ, ZDE 
POHŘBENÝCH ZA SVĚTOVÉ VÁLKY 1914–1918.“ Dále 
v sousedství hrob obětí 1. světové války s nápisem „PAMÁTCE 
15 RUSKÝCH VOJÍNŮ – ZAJATCŮ, ZDE POHŘBENÝCH ZA 
SVĚTOVÉ VÁLKY 1914–1918.“

K těmto nyní přibyl třetí, o kterém se nevědělo a byl objeven 
díky řediteli technických služeb města Peteru Pošefkovi. Ten si už 
řadu let pečlivě shromažďuje historické dokumenty o hřbitově 
a nedávno zjistil, že hrob vydávaný za hrob vojákům americké 
armády při zdi, oddělující hřbitov od nového urnového háje, je 
chybně označen pamětní destičkou s nápisem: „V ROCE 1946 
ZDE BYLA UMÍSTĚNA PAMĚTNÍ DESKA PADLÝM US 
ARMY V NAŠEM KRAJI. KLATOVANÉ NEZAPOMENOU, 

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE A DÍKY VÁM. ČESKÝ SVAZ 
PAMÁTKÁŘŮ.“ Peter Pošefka v dokumentech a knihách 
pohřbených totiž našel, že tomu tak nikdy nebylo a věci se mají 
jinak. Při zdi hřbitova se původně nacházely hroby 37 – 78, které 
patřily padlým vojákům z první světové války. V roce 1956 byly 
jejich ostatky uloženy do společného hrobu, kde měla být deska 
Američanům. Destička se zavádějícím textem byla proto 
odstraněna. Někteří občané, kteří si toho všimli, se ptali po 
důvodech. Vše už bylo uvedeno na pravou míru – hrob byl v roce 
2018 městem upraven ve stylu dalších dvou zmíněných 
hromadných hrobů s deskou připomínající jména dalších 40 zde 
pohřbených vojáků. Na hrobu je dnes i nová vysvětlující destička, 
která připomíná skutečný stav věcí. Navíc bude doplněn o tyto 
informace i zvukový informační panel ve spodní části hřbitova. Již 
v roce 2017 došlo díky pátrání Petera Pošefky k objevení v hrobu 
padlých 59 vojínů z první světové války také 29 uren občanů 
popravených v době druhé světové války ve Spáleném lese, 
o kterých nikdo nevěděl. 

Pro úplnost musím ještě uvést, že ve starém urnovém háji se 
nachází pomník obětem 1. a 2. světové války s nápisem: „NA 
VĚČNOU PAMĚŤ SPOLUOBČANŮ, KTEŘÍ V PRVNÍ 
A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA 
SVOBODU, NEZÁVISLOST A LEPŠÍ BUDOUCNOST 
ČESKOSLOVENSKÉHO LIDU.“

Vážení občané, přeji Vám klidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku vše nejlepší.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

O klatovském hřbitově a napravení jednoho omylu

Upravený hromadný hrob 40 padlých vojáků z doby 
první světové války.
Upravený hromadný hrob 40 padlých vojáků z doby 
první světové války.
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20. 12. – 23. 12. | čtvrtek – pátek 10.00 – 17.00 | 
sobota – neděle 9.00 – 16.00 | náměstí Míru | 
ADVENTNÍ TRHY s kulturním programem.

20. 12. ǀ ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ A TANCOVÁNÍ - vystoupí děti 
z klatovských MŠ, ZŠ a pěveckých a tanečních souborů.
10.00 | ZŠ PLÁNICKÁ „ KVÍTEK“
10.30 | MASARYKOVA  ZŠ – „ZVONEČEK“, 
            „SNĚŽENKY A MACHŘI“
11.00 – 12.00 | SOUBORY A SBORY ZŠ ČAPKOVA 
13.30 | ZŠ TOLSTÉHO „KLATOVÁČEK“   
14.00 | MŠ LUBY „LUBÁČEK“  
14.30 | MŠ KOLDINOVA + MŠ U POŠTY „ZVONEČEK“,
            sbor „SLUNÍČKO“
14.45 | MŠ PODHŮRECKÁ „BERUŠKY“
15.00 | MŠ KARAFIÁT
15.30 | MŠ STUDENTSKÁ „DUHA“
16.00 | MŠ MÁCHOVA „KLUBÍČKO“
16.30 | ŠUMAVÁNEK

21. 12. ǀ 10.00 – 13.30 ǀ  FLAŠINET JANA BONDRA
13.30 – 16.00 | ADVENT S KLATOVSKOU ZUŠ 
16.00 – 17.30 | LOUTKOVÉ DIVADLO 
*Nad Betlémem svítí hvězda* | FLAŠINET JANA BONDRA
17.30 ǀ ŽIVÝ BETLÉM (ve spolupráci s Křesťanským 
společenstvím Klatovy)

22. 12. | 10.00 – 16.00 ǀ PRAŽSKÁ MOBILNÍ ZVONOHRA
- program zvonohry vždy v každou celou hodinu v čase 
10.00 – 15.00 hodin, cca 15 minut. 
| 9.00, 10.20, 11.20, 13.20, 14.20 | ŠTREKA 
| 15.30 – 16.00 | ELIAS

23. 12. ǀ 10.00 ǀ ÚHLAVANKA
       ǀ 13.30 ǀ BIG BAND Klatovy

31. 12. ǀ pondělí ǀ 21.00 ǀ kulturní dům ǀ SILVESTR 2018 
K tanci a poslechu hrají UKRADENÝ VJECY.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
15. 12. | 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/

30. 11. 2018 – 28. 12. 2018 | pracovní dny a 26. 12. 9.00 – 16.00 ǀ 
Atrium KD | KOUZELNÉ POHÁDKOVÉ VÁNOCE 
Výstava panenek našich babiček a prababiček, loutek a rekvizit 
z dlouhé historie souboru Brouček, dřevěných postaviček 
vyrobených pro radost. 

PŘIPRAVUJEME: 

1. 1. | úterý | 17.30 | náměstí Míru ǀ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU  
Kulturní program od 17.30 hodin skupina PERUTĚ, 18.00 hodin 
přání starosty města, ohňostroj, 18.10 skupina PERUTĚ.  

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. 

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.

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

DÁRKOVÉ POUKAZY NA AKCE V KULTURNÍM DOMĚ:
Lámete si hlavu s dárkem pro své milé? Využijte možnost darovat 
kulturní zážitek na konkrétní akce: 
21. 1. VČERA NEDĚLE BYLA | Odpolední posezení pro seniory
 s povídáním a písničkami. 

Účinkují: Pavlína Filipovská a Pavel Skalický
25. 1. 4TET – Koncert, verze V.
27. 1. ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 

– POHÁDKOVÉ ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
16. 3. FESTIVAL DECHOVEK a další.
31. 3. MUSER TOUR - aktuálně nejúspěšnější pořad pro teenegery

Dále můžete využít jako dárek DÁRKOVÉ POUKÁZKY v hodnotě 
100 Kč na všechny akce v KD včetně kina, poukázky je možné 
sčítat a využít v průběhu celého roku 2019.

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 

. Z  akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke 
zhlédnutí na 
Najdete nás též facebooku 

Předprodej vstupenek online na: .www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.filmpro.cz

www.facebook.com/mksklatovy/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

 
PLESY:
11. 1. DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD 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

PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY:

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE 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.

Od středy do neděle  MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - 

–

18. – 23. 12. Koncert duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald
25. – 30. 12. pohádka Princezna ze mlejna 3 ½ - opakování
31. 12. Silvestrovské vysílání
1. – 6. 1. 2019 Opakování silvestrovského pořadu

www.filmpro.cz
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www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.czStálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
20. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
VÁNOCE S VŮNÍ SENTIMENTU
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy ve spolupráci se 
Stálou divadelní scénou Klatovy zve na vánoční koncert hudební 
skupiny Sentiment, jehož hudební náplní budou české zimně 
a vánočně laděné tituly interpretů všech žánrů. Tradiční složení 
Sentimentu bude pro potřeby ojedinělého projektu rozšířeno o velké 
množství instrumentálních a pěveckých hostů, posluchači se mohou 
těšit i na pěvecké sbory Sněženky a machři ZŠ Masarykova a Karafiát 
ZŠ Čapkova ul.
Vstupenky v prodeji od 3. 12. 2018

27. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
NAŠE VÁNOCE – SCREAMERS
Tradiční předsilvestrovská show oblíbené travesti skupiny Screamers.
Vstupenky v prodeji od 30. 11. 2018

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2019:

9. středa od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ 
aneb Co život dal a vzal Betty MacDonaldové
Jiřina Tejkalová podle knihy B. Caffierové
Životní a úsměvný optimismus slavné spisovatelky Betty 
McDonaldové se k nám znovu vrací prostřednictvím vzpomínek její 

– prosinec 2018

dlouholeté přítelkyně. Schopnost vidět 
všechny události z lepší stránky a radovat se 
z maličkostí vyplyne ze svěžího dialogu 
bezstarostného mládí a moudré zralosti.
Režie: Jaromír Pleskot    
UA PIEROT a Agentura MR ve spolupráci s divadlem VIOLA
Hrají: Carmen Mayerová a Tereza Kostková

16. středa od 19.30, divadlo Klatovy
TATARÁK NA EX
Krutě upřímné představení pro všechny, kdo ztratili iluze o světě 
i o životě, ale stejně jako hlavní protagonisté se nebojí realitě hrdě 
tlemit do ksichtu. Scénář peprné stand-up comedy sepsali Milan 
Šteindler a Jiří Antonín Trnka.
Režie: Jiří Antonín Trnka
Agentura Point
Hrají: Milan Šteindler, Vojtěch Záveský  

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 

Jako u každého živého organismu, tak i u stromů dochází 
k dovršení fyziologického stáří a k jeho odumření. Ukazatelem 
tohoto stavu je mimo jiné i výskyt dřevokazných hub na 
jednotlivých částech stromu. Do takového stadia se dostala 
i vrba náhrobní (Salix x sepulkralis), která je dominantou 
v části parku Pod Valy.

V podzimních měsících letošního roku se na kmenu vrby 
objevily krásné žluté plodnice dřevokazné houby, která se 
jmenuje sírovec žlutooranžový, někdy také nazývaný choroš 
sýrový. Sírovec patří mezi vážné patogeny napadající listnaté 
dřeviny, způsobuje lámavost větví a obvykle poměrně rychlý 

Bude odstraněna jedna z dominant parku Pod Valy
úhyn rostliny. Tím dochází ke snížení stability a provozní 
bezpečnosti stromu a ten se stává životu nebezpečným pro ty, 
kteří se pohybují v jeho bezprostředním okolí. Hrozí u něho 
akutní nebezpečí zlomení a pádu.

A právě v zájmu bezpečnosti občanů a návštěvníků Klatov 
a ochrany jejich zdraví jsme nuceni přistoupit k tomu 
nejrazantnějšímu možnému 
řešení, tedy k pokácení této 
vrby. Před vlastním rozhod-
nutím jsme zadali Ing. Radce 
Frydrychové, znalkyni mimo 
jiné v oboru diagnostiky 
provozní bezpečnosti stromů, 
zpracování posudku. V od-
borném posudku znalkyně 
konstatuje, že „byla zjištěna 
zásadní poškození a defekty, které zhoršují jeho zdravotní stav, 
snižují perspektivu setrvání na stanovišti a provozní bezpečnost 
v lokalitě. Provozní bezpečnost v lokalitě lze zajistit pouze 
odstraněním stromu“. 

K pokácení stromu dojde v nejbližších dnech za dodržení 
všech bezpečnostních i legislativních předpisů. V souladu se 
zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude jako 
náhrada vysazen jiný strom ve stejné, nebo v jiné lokalitě na 
území města Klatov.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v KlatovechVlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV, tel.: 376 326 362
e-mail: i ,   
Otevírací doba prosinec: 

1. – 21. 12. 2018 út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
 neděle 13.00–17.00 hodin

22. 12. 2018 13.00–17.00 hodin
23. – 25. 12. 2018 zavřeno 
26. – 30. 12. 2018 13.00–17.00 hodin

31. 12. 2018 zavřeno
1. 1. 2019 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. 

nfo@muzeumklatovy.cz www.muzeum.klatovynet.cz

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.

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 prosinec: 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 prosinec: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném před-
stihu na telefonním čísle: 721 721 908, mimořádné vstupné: 80/40 Kč

Kulturní akce na prosinec 2018Kulturní akce na prosinec 2018
- příspěvková organizace- příspěvková organizace

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude 
postoupena k prověření České poště.

Srdečně zveme obyvatele a návštěvníky Klatov dne 1. 1. 2019 
na klatovské náměstí, kde budou od 17.30 hodin probíhat oslavy 
nového roku.
V letošním roce bude opět odpaliště ohňostroje v prostoru levého 
dolního rohu klatovského náměstí, tzn. před restaurací Tep.

Informace pro návštěvníky – oslavy nového roku – 1. 1. 2019
Z důvodu zajištění bezpečnosti všech návštěvníků dojde k uzavírce 
komunikací, a to jak pro pěší, tak pro účastníky silničního provozu.

1) Uzavírka v úseku na křižovatkách ulic Plánická - Jiráskova, 
Pražská - Dobrovského, Vídeňská - Podbranská - náměstí Míru 
v čase 17.00 - 19.00 hodin. 

2) Uzavírka komunikace v ulici Randova od křižovatky ulic Randova 
- Čs. legií ke křižovatce ulic Randova - náměstí Míru - Kpt. Jaroše 
v čase 17.50 – 18.30 pro pěší i motorová vozidla.

3) Uzavírka komunikace v ulici Kpt. Jaroše od křižovatky ulic 
Kpt. Jaroše - Denisova ke křižovace ulic Kpt. Jaroše - náměstí 
Míru - Randova v čase 17.50 – 18.30 pro pěší i motorová vozidla.

Náhradní přístup na náměstí pro pěší bude ulicemi:
- Denisova - Balbínova - náměstí Míru, tzn. od divadla okolo 
   klatovských katakomb a doleva směr náměstí, 
- ulicemi Čs. legií - Pražská - náměstí Míru.

Ve vyznačeném bezpečnostním okruhu bude zákaz shromažďo-
vání osob v uvedeném čase od 17.50 do 18.30 hodin.

Zároveň upozorňujeme i na zákaz stání vozidel ve vyznačeném 
prostoru dne 1. 1. 2019 v čase od 01.00 hodin do 19.00 hodin.

Chtěli bychom požádat obyvatele i návštěvníky klatovského náměstí 
o toleranci a shovívavost.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS
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Prodej ročních známek na svoz směsného 

komunálního odpadu pro rok 2019
Prodej ročních známek na svoz směsného komunálního odpadu pro 
rok 2019 probíhá:
1) přímo v sídle Pošumavské odpadové s.r.o. (Dr. Sedláka 782)
2) zasláním objednávky na adresu: 

- bližší informace na  
3) nově v Informačním centru na náměstí Míru, a to v pracovních 

dnech v době od 9 do 12 h. Tato možnost bude k dispozici 
až do 11. 1. 2019.

Ing. Michael Skrbek
jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.

fakturace@posumavskaodpadova
www.posumavskaodpadova.cz

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje 
opravu a údržbu pozemních komunikací v Klatovech 
a integrovaných obcích města. Jednotlivé akce jsou nejprve 
schvalovány  Radou města Klatov a v průběhu celého roku jsou 
postupně uskutečňovány.

Pro rok 2018 byly na údržbu komunikací vyčleněny 
finanční prostředky v celkové výši 27 mil. Kč. Další finance ve 
výši přes 1 mil. Kč poskytli na opravy správci inženýrských 
sítí.

Za tyto prostředky bylo celoplošně opraveno velké 
množství vozovek a chodníků. 
Akce realizované ve městě Klatovy:
- 2. část Lipové ulice v úseku mezi „propojovací“ k Jabloňové 

a Žižkovou,
- Niederleho ulice, 
- chodníky v části Plzeňské ulice v úseku Domažlická - Kollá-

rova oboustranně,
- chodníky v části Tyršovy ulice v úseku Domažlická - Vrbova 

oboustranně,
- vozovka v části ulice Vrbova,
- vozovka od sil. I/27 k žel. viaduktu ve směru k zahrádkářské 

kolonii Markyta,
- vozovka v Bullmannově ulici,
- rozšíření a oprava vjezdu k čp. 89, 90 v sídlišti Rozvoj,
- nábřeží Kpt. Nálepky v úseku Dukelská - U Pazderny,
- prostor před garážemi v lokalitě „u Pazderny“,
- vozovka v „bezejmenné“ ulici Pod Lomečky,
- chodníky v části ulice Kličkova (úsek Neumannova - Korál-

kova),
- chodník v části ulice U Zastávky,
- vozovka v části ul. Na Bělidle,
- chodník v části ulice Šumavská,
- chodník před čp. 938 v Gorkého ulici,
- chodníky kolem čp. 551 v sídlišti Pod Hůrkou,
- vozovka a dvě parkovací plochy v části ulice Nerudova 

v úseku od Máchovy po sídliště Pod Hůrkou.

Akce realizované v integrovaných obcích města Klatov:
- oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce veřejného 

osvětlení v ulici „kolem pekárny“ v obci Luby,

Realizované akce v rámci oprav a údržby pozemních 

komunikací v roce 2018

- oprava povrchu chodníků v ulici Pod Výhořicí v obci Luby,
- oprava povrchu silnice mezi obcemi Drslavice - Řakom.

Akce realizované v roce 2018 v rámci rozpočtu 
investičních akcí města

- chodník podél silnice III/18515 v obci Tupadly,
- chodník k centrálnímu hřbitovu v Klatovech,
- přechody pro chodce, autobusová nástupiště a další úpravy 

v ulicích Plánická, Jiráskova a Dobrovského,
- chodníky a nástupiště AZ na náměstí Míru,
- stezka pro pěší a cyklisty v obci Sobětice.

Celkové náklady výše uvedených investičních akcí činily 
38 mil. Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Niederleho ulice.

Přechod pro chodce s ochranným 
ostrůvkem v Dobrovského ulici.



VÝSTAVY:

Čítárna:
Natálie Vítovcová – Vánoční ozdoby z korálků.
Galerie knihovny: 
Jitka Kurcová – Vánoce „Šťastného domova“ Výstava sestavená ze 
zimních výtisků stejnojmenného časopisu. 
Půjčovna pro dospělé čtenáře:

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

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Lenka Kohoutová – „Přírodní scenerie“ prodejní výstava obrazů 
– suchý pastel.
Společenský sál:
Václav Sika – „Obrazy z francouzské Provence“, prodejní výstava

Upozornění na změnu výpůjční doby v době vánočních svátků: 
odd. pro dospělé, čítárna, studovna 
27. 12. 2018   9.00–12.00  12.30–16.00
28. 12. 2018   9.00–12.00  12.30–16.00
31. 12. 2018  9.00–12.00 
Ostatní oddělení - zavřeno

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– prosinec 2018

Dle Nařízení města Klatovy č. 1/2016 o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města 
Klatovy jsou uzavřeny oblasti, ve kterých lze komunikace nebo 
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy. Tyto oblasti mohou k stání vozidel využít právnické nebo 
fyzické podnikající osoby a osoby s trvalým pobytem v příslušné 
části. 

Vozidla po dobu stání musí mít na viditelném místě za 
předním sklem umístěnou parkovací kartu vydanou MěÚ 
Klatovy. Platnost parkovací karty je jeden rok počínaje 
od 1. 1. do 31. 12. běžného roku.

Hospodářský odbor Městského úřadu v Klatovech tímto 
upozorňuje držitele uvedených parkovacích karet na skončení 
období, pro které byla vyznačena jejich platnost. Změnu 
platnosti parkovacích karet zajišťuje hospodářský odbor .

Cena za prodloužení platnosti parkovacích karet se nezměnila.
a) Osobní vozidlo občana  s trvalým bydlištěm 

ve vymezené oblasti 500 Kč
b) Osobní vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou 

za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo 
nebo provozovnu ve vymezené oblasti 3000 Kč

František Kocfelda, 
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

U p o z o r n ě n í  
pro držitele parkovacích karet 
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Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník X. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz

Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Jarošík - 
 Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2018 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.

Já, jméno a příjmení: 

kontaktní adresa: 

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2018 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

Z jakého důvodu jste se rozhodl/a hlasovat právě pro tuto provozovnu? Podpis

Vážení čtenáři, 
hlasovat můžete v Informačním centru až do 21. 12. 2018 
případně elektronicky na stránkách .www.klatovy.cz/mukt

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2018 v Klatovech 

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2018 v Klatovech 


	klatovsky_zpravodaj_2018_01
	klatovsky_zpravodaj_2018_02
	klatovsky_zpravodaj_2018_03
	klatovsky_zpravodaj_2018_04
	klatovsky_zpravodaj_2018_05
	klatovsky_zpravodaj_2018_06
	klatovsky_zpravodaj_2018_07
	klatovsky_zpravodaj_2018_08
	klatovsky_zpravodaj_2018_09
	klatovsky_zpravodaj_2018_10
	klatovsky_zpravodaj_2018_11
	klatovsky_zpravodaj_2018_12

