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Novoroční povzbuzení…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Horní
hranice

01

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

03

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

07

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

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

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

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

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

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

www.divadlo.klatovynet.cz

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2019:
1. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
RINCEOIRÍ & SHANNON EVENING
Nejstarší taneční skupina v ČR zabývající se
irským tancem Vám ve spolupráci s kapelou Shannon přiblíží tři
příběhy ze života tanečníků. Užijte si večer plný irského tance a
hudby a prožijte s námi lásku, zklamání i zradu. Ale nebojte se, vše
nakonec dobře dopadne!
3. neděle od 19.30, divadlo Klatovy
MANŽELSKÉ VRAŽDÉNÍ
Eric-Emmanuel Schmitt
Komedie s mrazením v zádech o jednom manželském souboji, ve
kterém jde o život. Líza a Gilles hledají Ariadninu nit, která by je
vyvedla z labyrintu malých i velkých manželských zločinů. „Důvod?
Vždyť se přece kdysi brali z lásky!“
Režie: Jan Hřebejk
Divadlo Na Jezerce
Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
15. – 20. 1. Kráska a zvíře - ZUŠ Domažlice 1/2
22. – 27. 1. Kráska a zvíře - ZUŠ Domažlice 2/2
29. 1. – 3. 2. Rallye ples 2018

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

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
Výstava do 3. 2. 2019
Obrazy zimy
Zima. Období úzkosti, strachu o přežití, ale i odpočinku po
zemědělském roce, bilancování a kontemplace, dětské radosti
z prvního sněhu, naděje Vánoc. Klid a neklid bílé. Jedno téma, různé
národnosti, různá období od 19. století po současnost ukáží, že jakkoli
v umění panuje různost, je zaklenuto vyšší shodou a obrazy z tolik
odlišných dob, prostředí a od tolika a tolika odlišných autorů spolu
mohou komunikovat a vypovídat různými uměleckými jazyky
v symbolické shodě o jednom.

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XI. 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 - mjarosik@mukt.cz
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.
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Ohleduplně = bezpečněji

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

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

Rychlost km/hod.

Počet přestupků

60 – 70

720
181
19
7
2

71 – 80
81 – 90
91 – 100
> 101

80 km/hod. Pro úplnost pak
smutným rekordmanem se
stal řidič řítící se Plánickou
ulicí rychlostí 111 km/hod.
Vážení Klatované,
informuji Vás o těchto
údajích zcela záměrně velmi
podrobně. Jediným cílem
měřících zařízení je zvýšení
bezpečnosti všech účastníků
stále houstnoucího provozu.
Především pak těch nejzranitelnějších - chodců a cyklistů.
Velmi dobře si uvědomuji,
že toto opatření samo o sobě
nestačí. Doplnit by jej měla
i opatření v rámci postupných
rekonstrukcí našich komunikací, jedno zda místních či
státních. V koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic by
měla být v dohledné době
upravena např. křižovatka
u Klatovského dvora. Nad
všechna technická zařízení
a opatření pak je naše
vzájemná ohleduplnost. Právě
o ni si Vás dovoluji požádat.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 19. 2. 2019
malý sál kulturního domu
Jednání rady města

Úterý 5. 3. 2019
Úterý 19. 3. 2019
Vybráno z obsahu:

Klatovské katakomby
v roce 2019
strana 2
Zdravé město přináší
aktivity pro všechny
strana 3
Městské kulturní
středisko Klatovy
strana 4
Konzultační den
v regionu
strana 5
Dalšího kola řízení
o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení
strana 7
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Klatovské katakomby v roce 2019
Vážení čtenáři Zpravodaje,
když jsme 26. 11. 2011 slavnostně otevírali novou a rozšířenou expozici této významné klatovské a české
památky, předpokládali jsme,
že po 5-6 letech bude nutné
její část obnovit, možná
i expozici celou („mumie“, tj.
ostatky našich předků, by
samozřejmě zůstávaly vždy
změnami nedotčeny). Prostě
proto, že v té době již bude
klesat návštěvnost a expozice
bude svými motivy „vyčerpaná“. Nestalo se tak, katakomby každoročně zhlédne více než
45 tisíc návštěvníků, konají se zde mše, koncerty, četly se tu
verše, zněly tu přednášky. „Katakomby se nevyčerpaly“
a doufáme, že se snad ani nemohou, protože ze své podstaty
nejsou jen turistickou zajímavostí. Přesto jsme se rozhodli
obnovu expozice připravit. Bude rozdělena do tří etap, tu první
bychom chtěli realizovat již letos. Jsme rádi, že se nám podařilo
udržet tým odborníků, kteří na projektu katakomb spolupracují
a že jsme získali i nové. I díky tomu jsme mohli nový projekt
připravit. Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj na něj získáme dotaci ve výši 95 % uznatelných výdajů,
za což jsme více než vděční. První etapa sestává ze dvou částí,
ta první, technická, řeší kompletní obnovu audio/video
techniky v celých katakombách, uskuteční se i stavební úpravy
zdiva poškozeného vzlínajícím vlhkem. Ta druhá část, ideová,
doplní současnou expozici o expozici zcela věnovanou barokní
hudbě a vznikne i malé „audio/video“ překvapení v dosud
nepřístupných prostorách katakomb. Celkový výdaj dosáhne
2,8 mil. Kč. Hotovi bychom chtěli být do konce dubna.
Hospodaření města v roce 2018
Stejně jako podnikatelské subjekty i město Klatovy
intenzivně pracuje na své roční účetní závěrce. Koncem ledna
jsme odeslali „státu“ své základní výkazy, koncem února se
uskuteční rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových
organizací. Vedle toho budou muset své výsledky a finanční
situaci představit „městu“ i obchodní organizace, v nichž má
naše město podíly. Podrobnější informaci o rozpočtu za rok
2018 bych rád podal v příštím vydání Zpravodaje, přesto mně
dovolte již nyní zmínit jen základní relace rozpočtu. Budu nyní
hovořit pouze o tzv. „rozpočtové činnosti města“, o „hospodářské činnosti“, kterou pro město zajišťuje Správa nemovitostí
Klatovy, s.r.o., napíšu až po rozborech hospodaření.
Do roku 2019 jsme vstoupili se zůstatky na účtech ve výši
289,2 mil. Kč. Předpokládané příjmy ve výši 614,8 mil. Kč
jsme naplnili částkou 626,2 mil. Kč, tj. na 101,85 %. Celkové
příjmy se dělí na příjmy neinvestiční a kapitálové (investiční).
Neinvestiční příjmy měly dosáhnout částky 548,1 mil. Kč,
skutečnost byla 556,6 mil. Kč, kapitálové příjmy měly být
66,8 mil. Kč, ve skutečnosti byly 69,6 mil. Kč. Výdaje celkem
byly rozpočtovány částkou 740,1 mil Kč, ve skutečnosti jsme
však uhradili 614,2 mil. Kč, tj. 82,99 % rozpočtovaných

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

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

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

únor 2019

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

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

7. 3. /čtvrtek/ od 18 hodin, společenský sál knihovny
Izrael – světová velmoc nebo malá tečka na mapě?
Přednáší Roman Lesný – vydavatel knižních bestsellerů o Izraeli.
Pořádá spolek Synagoga Klatovy, z.s., ve spolupráci s Městskou
knihovnou Klatovy.
Oddělení pro děti a mládež:
Výtvarné dílničky - od 13 do 16 hodin
4. 3. Organzová květina
11. 3. Záložka do knihy
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na
sociálních sítích knihovny.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
24. 2. | neděle | 15.00 | KD Klatovy |
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – JEDEME NA VÝLET
Zábavný pořad pro děti. Vstupenky v předprodeji.
25. 2. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra
Jiřího Hájka. Vstupenky v předprodeji.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ JARO 2019: |17.00 I. kurz | 20.00 II. kurz |
22. 2. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
17., 24. 2. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ LEKCE
„Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou.
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin, 24. 2. od 18.00 hodin. Mírně
pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin, 24. 2. od 20.00 hodin.
Závěrečná lekce: 24. 3. 2019. Přihlášky na webu mksklatovy.cz
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
23. 2. | sobota | 14 a 16.00 | loutková scéna KD | ZLATOVLÁSKA
Premiéra pohádky o králi, který zlatovlasou pannu za ženu vzít si
chtěl a Kašpárek ji do světa hledat šel. Vchod od OD Lidl
VÝSTAVY:
28. 2. – 26. 3. | pracovní dny od 9.00 – 16.00 | KD Klatovy – galerie
Atrium ǀ UMĚNÍ JE ČLOVĚK V ČLOVĚKU - el Sa Lindner
- výstava obrazů německé autorky v kulturním domě.
Vernisáž 28. 2. v 17.00.
Do 26. 3. 2019 | prac. dny 9.00 – 16.00 ǀ chodba, II. patro KD |
TCHAJ-WAN /TAIWAN/ - výstava fotografií z každodenního
života obyvatel z ostrova v jihovýchodní Asii. /foto AK/

25. 3. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy |
TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.
31. 3. | neděle | 16.00 | KD Klatovy | MUSER TOUR
Hudebně/taneční show, zaměřená na děti a teenagery od 8 do 15
let. Program se skládá z pěveckých, tanečních a zábavních
vystoupení na pódiu se závěrečnou autogramiádou a focením
s fanoušky. Vstupenky v předprodeji.
13. 4. | sobota | 19.00 | KD Klatovy |
HANA ZAGOROVÁ & PETR REZEK se skupinou Jiřího
Dvořáka Boom!Band. Vstupenky v předprodeji.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz .
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
Reportáže z akcí MKS jsou ke zhlédnutí na www.filmpro.cz .

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

PŘIPRAVUJEME:
9. 3. ǀ sobota ǀ 20.00 ǀ KD Klatovy | COUNTRY BÁL
Pořádá MKS Klatovy a skupina TENNESSEE. K tanci a poslechu zahraje skupina NOTABENE. Vstupenky v předprodeji.
15. 3. – 15. 4. | expozice v kině Šumava | OSUDOVÝ BŘEZEN 1939
Vraťme se o 80 let zpět do osudné poloviny března 1939, kdy tři
dny dokázaly tragicky změnit chod našich dějin a urychlit začátek
druhé světové války. Připomeňme si tyto události prostřednictvím
objektivu a různými dokumenty. Výstavu pořádá Klub 3. armády
v Klatovech a MKS Klatovy.
16. 3. ǀ sobota ǀ 16.00 ǀ KD Klatovy | DECHOVKA 2019
17. ročník festivalu dechovek v Klatovech.
V programu vystoupí kapely:
Malá muzika Nauše Pepíka /západní Čechy/
Božejáci /jižní Čechy/
DH Miločanka /Morava/
Májovanka /Slovensko/
Vstupenky v předprodeji.
23. 3. | sobota | 20.00 | KD Klatovy |
NA STOJÁKA
Tato show ve stylu stand-up comedy se však během let posunula.
Trio bavičů, které se obměňuje, obráží se svým programem česká
města s jediným cílem. Dostat se blíže k lidem a pobavit je
humornými příběhy ze života obyčejných lidí.
Výtěžek ze vstupného půjde na podporu sportu handicapovaných
sportovců organizace LENOX z.s. a to již po sedmé.

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
Výstava do 7. 4. 2019
Milan Knížák / Žít jinak
Šíře záběru Milana Knížáka, jeho komplexnost, spjatá s autentičností,
je fenomenální – rozpíná se od obrazů, objektů, akcí, instalací,
environmentů, návodů, přes hudbu, návrhy módy, design,
architektonické projekty, básnické a prozaické texty, reflexe,
fotografie, koláže atd., k projevům zcela nových kategorií,
zahrnujících charakteristiky více médií (Milan Knížák se ve světovém
rámci zásadním způsobem podílel na formování intermédií).
„Všechno, co dělám je a bylo vždy jen přibližování se totalitě života a
s uměním jako takovým to mělo málo společného. (…) …Vždycky
jsem v každém oboru své činnosti dosáhl jakéhosi relativního
maxima. Asi že tu nešlo o nadání k nějakému druhu umění (o
dovednost), ale o touhu dobít se prapodstaty, dovést do maximality.
Změnit. Propálit.“ (Milan Knížák)
Výstava je koncipována jako „neúplná retrospektiva“ zaměřená
především na výtvarnou část jeho práce. Je totiž v povaze autorova
obsáhlého, tradiční kategorie překračujícího a přitom vnitřně
sourodého díla, že i určitý nutný fragment přesvědčivě reprezentuje
celý smysl Knížákovy tvorby, která znamená zásadní průlom
v umělecké praxi od 60. let.
Kurátorka výstavy : Rea Michalová
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Kulturní akce na únor 2019
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba únor:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a pondělí zavřeno
Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy muzea:
plné:
60,- Kč
snížené:
30,- Kč
rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)
140,- Kč
hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)
20,- Kč
mimořádné vstupné plné
100,- Kč
mimořádné vstupné snížené
50,- Kč
Dlouhodobé výstavy:
Muzeum dětem výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
Sběratelé, mecenáši, muzejníci cyklus výstav složený z částí Mecenáš
muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, Věci všední,
přesto neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších sbírkových souborů,
které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé moderní
regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich
spolupracovníci – výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho
muzea.

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

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
12. – 17. 2. Krampuslauf v Auto Nejdl
19. – 24. 2. Ve víru tance 2018 1/3
26. 2. – 3. 3. Ve víru tance 2018 2/3
5. – 10. 3. Ve víru tance 2018 3/3
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

Přednáška:
26. 2. 2019 | úterý | 18:00 | přednáškový sál | Klatovští dragouni v roce
1918 – přednáší Miloslav Faifr; vstupné 60/30 Kč.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Martina Salvová.
Otevírací doba únor: zavřeno.
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit
v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze pro
skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 120/80 Kč.
Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525,
721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba únor: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 15 osob),
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

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

Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Horní
hranice

01

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

03

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

07

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

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

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
je u vestaveb či nástaveb bytů (8 let).
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Úroková sazba je pro všechny tituly stejná a je odvislá od
úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou. Poslední
známá úroková sazba je za měsíc prosinec 2018 a činí 2,86 %.

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06 –
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Stálá divadelní scéna Klatovy – únor 2019
19. 2. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
THE BACKWARDS - Beatles revival
v programu Beatles – Solo Years
Kapela ve svém vystoupení představí průřez celé tvorby kapely
Beatles.
Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapomenutelných hitů pro
několik generací fanoušků Beatles čeká na všechny návštěvníky
koncertu kapely The Backwards.
Agentura September
21. 2. čtvrtek od 19.00, divadlo Klatovy, jeviště - aréna
(vstup postranním vchodem z náměstí – Divadelní ul.)
ZA OPONOU
ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou
Klatovy uvádí Za oponou, koncert z cyklu Klatovské hudební čtvrtky.
Posluchači se mohou těšit na varhanní skladby v podání žáků Jany
Marcinkové a sólový zpěv žáků Daniely Mandysové. Program druhé
poloviny koncertu obstará smyčcový kvartet (Kateřina Klailová,
Kateřina Kopecká, Marie Tumpachová, Tomáš Pohanka), jež uvede
skladby klasické i populární.
24. 2. neděle od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub Klatovy
TEĎ A TADY
Akustický komorní koncert tří zpěvaček, které se setkávají na jevišti
divadla Semafor. Dášu Zázvůrkovou a Báru Smejkalovou pojí nejen
přátelství, ale i autorská tvorba. Jitka Molavcová vystoupí
s šansonovým repertoárem známých evergreenů J. Brella a představí
se i ve své životní roli Dolly Lewiové.
Na kytary doprovází: Zdeněk Zázvůrek a Ladislav Štefek
26. 2. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
MOJE HRA
Petr Abraham
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
právě protekl mezi prsty.

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

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

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

www.divadlo.klatovynet.cz

Režie: Jan Kačer
Divadlo Kalich
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina
Divíšková / Radana Hermanová, Zuzana
Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta
Peterková, Adéla Koutná, Martin Kubačák
27. 2. středa od 19.30, předplatné skupiny K, divadlo Klatovy
SMYČCOVÉ KVARTETO S MARTINOU KOCIÁNOVOU
Koncert smyčcového kvarteta členů Plzeňské filharmonie s vynikající
rozhlasovou a televizní moderátorkou a koncertní pěvkyní
Martinou Kociánovou
Účinkující: Hana Hložková, Helena Žiláková, Alena Járová, David
Niederle
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2019:
5. 3. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
FENOMÉN ŠMOK - PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET
Jedinečné vystoupení připomíná jednoho z nejvýznačnějších
československých choreografů 20. století, zakladatele a dlouholetého
uměleckého šéfa Pražského komorního baletu - PAVLA ŠMOKA.
Uvedeny budou Šmokovy choreografie „Holoubek“, „Po zarostlém
chodníčku“ v obnoveném nastudování pod vedením Kateřiny
Dedkové – Frankové, které vhodně doplní černá taneční groteska
„Chvilka POEzie“ na motivy básně „Havran“ Edgara Alana Poa v
choreografii Marka Svobodníka.
7. 3. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
DRAHÁ LEGRACE – Francis Veber
Situační komedie s legendární autorovou postavou Francoise
Pignona. Zoufalý Pignon je už dlouho nezaměstnaný a nemá už žádné
peníze. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle na
sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je
zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho
strhne série neuvěřitelných situací a stane se dokonce neodolatelným
pro ženy...
Režie: Petr Kracik
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehrová / Kamila
Špráchalová, Martin Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný, Eva
Čížkovská, Barbora Petrová, Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík
Agentura Harlekýn
10. 3. neděle od 15.00, divadlo Klatovy
POHÁDKY PRO HURVÍNKA – Pavel Grym
Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se
seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem
Vševědem a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to
užijí!
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Režie: Jiří Středa Hudba: Jiří Kolafa
Výprava: Dušan Soták a Miroslav Huňka
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XI. 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 - mjarosik@mukt.cz
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.
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S jarem započnou opravy…

Vážení Klatované,
s příchodem příznivějších
klimatických podmínek se na
řadě míst našeho města opět
rozběhnou opravy místních
komunikací. Při jejich
plánování jsme brali v potaz
nejen vaše připomínky, ale
velmi důležitou pro nás byla
i součinnost jednotlivých
správců infrastrukturních sítí
(voda, plyn, elektřina, optické kabely), aby rekonstrukce
v daných lokalitách byly
kompletní. Nedílnou součástí
práce jsou bohužel i nepohodlí a omezení, která po
určitou dobu stavební ruch
provází. Týká se to především rozsáhlejších staveb
či míst s velkou koncentrací
obyvatel. Z tohoto důvodu
bych se rád zmínil zejména
o třech rekonstrukcích,
jež
proběhnou
během
následujících měsíců.

Již v druhé polovině dosud sehrávají neblahou roli
března dojde v souvislosti při velké frekvenci nákladní
s výstavbou tří desítek dopravy. Stavět se zde začne
parkovacích míst k čás- v polovině července po
tečnému omezení provozu pouťových dnech. V daném
v Mánesově ulici. Z pohledu místě to však nebude stavba
parkování je právě tato ulice jediná.
Ve
spolupráci
jednou z nejzatíženějších s vlastníkem (Plzeňský kraj)
v Klatovech a umístění bude od světelné křižovatky
nových parkovacích míst opravována i Gorkého ulice.
je výsledkem nelehko se
Vzhledem k tomu, že
rodícího kompromisu růz- krom oněch výše zmíněných
ných názorů obyvatel z při- rekonstrukcí budou v růzlehlých bytových domů. ných částech města probíhat
Kapacita parkování se zvětší, i další stavby menšího
dostačovat však přesto ne- rozsahu, dovoluji si Vás,
bude. Proto bude nutné dále vážení Klatované, požádat
hledat a domluvit se na o trpělivost a respektování
dalších možnostech výstavby pokynů stavebníků, aby
obdobných stání.
nedocházelo k zbytečným
Počátkem dubna se pak prodlevám staveb či ke
naplno rozběhnou práce zvýšení nebezpečí úrazů Vás
v území pod zimním sta- samotných. Podrobné infordionem. Zásah do místní mace o průběhu prací Vám
dopravní obslužnosti bude ochotně poskytnou praznačný a časově náročný. covníci pověření dozorem
Složitá výměna sítí a posléze jednotlivých staveb.
dokončení finálních povrchů
se dotknou ulic Jungmannovy, Kryštofa Haranta, čásMgr. Rudolf Salvetr
tečně Nerudovy, Voříškovy
starosta města
a Podhůrecké. Vzhledem
k finanční náročnosti a nutnosti koordinace jednotlivých prací byla jednání se
síťaři nejsložitější. Nicméně
po ukončení stavby by mělo
dojít i k možnosti připojení
na nové, moderní datové sítě.
Náročnou stavbou bude
také celková rekonstrukce
dopravně velmi zatížené
Kollárovy ulice.
Mnozí z nás si ji pamatujeme jako „betonku“.
Mánesova ulice
A právě ony panely v podloží
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Rozbory hospodaření a činnosti příspěvkových
organizací města
Vážení čtenáři Zpravodaje,
v minulém příspěvku jsem
uvedl základní informaci
o hospodaření města v roce
2018 a zmínil jsem, že
probíhají rozbory hospodaření
města a jeho příspěvkových
organizací. Všechny tabulky,
výkazy a textové přílohy,
které mají k dispozici zastupitelé, můžete zhlédnout i Vy
na našich webových stránkách
v části věnované rozpočtu. Můžete si tedy i Vy sami udělat
obrázek o činnosti a hospodářských výsledcích organizací.
Odmysleme se nyní na chvíli od čísel obsažených ve výkazech
(ještě se k nim ale časem vrátím) a podívejme se na činnost
našich organizací jinak. Pokusím se na několika příkladech
naznačit jak. Třeba Vás několik zajímavých čísel a poznámek
přiměje k zamyšlení a k připomínce, co vše město Klatovy
zajišťuje a podporuje ze svého rozpočtu. Skoro každý odstavec
bychom mohli začít pomyslně otázkou: „Věděli jste, že?“
Městská knihovna má 3 963 registrovaných čtenářů, z toho
ti, kterým ještě nebylo 15 let, tvoří téměř čtvrtinu (963 dětí).
Knihovnu v minulém roce navštívilo téměř 118 tisíc
návštěvníků, nejvíce jich bylo v půjčovnách a studovnách
(62 tisíc), kulturní a vzdělávací programy navštívilo 24 tisíc lidí
a online (knihovna nabízí i tuto službu) knihovnu využilo
27 tisíc lidí. Knihovna je velmi aktivní zejména ve vzdělávacích programech, podílela se například na sympoziu
„Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků“, jímž jsme si
všichni připomněli 740 let od úmrtí zakladatele našeho města.
Městské kulturní středisko je mimo jiné i provozovatelem
kina Šumava a letního kina. V minulém roce kino Šumava
navštívilo 33 658 diváků (zřejmě spokojených), letní kino pak
2 193 diváků. Zejména „Šumava“ každým rokem navyšuje
počet svých diváků, např. v roce 2014 do tohoto kina přišlo
25 187 diváků. Znamená to, že za čtyři roky kino zvýšilo svoji
návštěvnost o třetinu. A jaké filmy byly v roce 2018 nejvíce
sledované? Po čem muži touží – 2 452 diváků, Čertoviny –
1 888 diváků, Bohemian Rhapsody – 1 452 diváků. Ale asi
budeme muset požádat vedoucího kina pana Karla Kotěšovce
o jiný žebříček zohledňující fakt, že Bohemian Rhapsody byla
promítána jak v roce 2018, tak stále běží i nyní, v roce 2019. Na
Černou věž opět vystoupalo více než 13 tisíc statečných,
konkrétně 13 233, což je obdivuhodné.
Městský ústav sociálních služeb patří k největším
příspěvkovým organizacím našeho města. Pracuje tu více než
160 zaměstnanců, kteří zajišťují skutečně pestrou paletu
sociálních služeb. V Újezdci je nejen domov pro seniory, ale
i domov pro osoby se zdravotním postižením. V Klatovech
máme domov pro seniory v Podhůrecké ulici, centrum
sociálních služeb, pečovatelskou službu, domácí ošetřo-

vatelskou službu, poradnu pro rodinu, klub seniorů, ale také
sociální ubytovnu, azylový dům a noclehárnu. Zajímají Vás
čísla? Zde jsou: V domově seniorů v Újezdci je kapacita
79 klientů, je plno, průměrný věk klientů je 82 let. V domově
pro osoby se zdravotním postižením žije 33 klientů, také zde je
plno, průměrný věk klientů je 60 let. Kapacita domova pro
seniory v Klatovech je 126 lidí, je téměř plno, průměrný věk je
zde 85 let.
Pečovatelská služba v minulém roce obsloužila 210 klientů
(5 640 hodin služeb), zajistila 20 756 obědů, auty rozvezla do
domovů ke klientům 10 554 obědů. Domácí ošetřovatelská
služba poskytla 151 klientům 11 450 zdravotních úkonů.
A mohl bych pokračovat. Čísla, která uvádím, nemají být jen
„pro zvědavé“, jsou spíše pro „zvídavé.“ Je za nimi skryta
práce, snaha pomoci a mnohdy i pot a slzy. Z vlastní zkušenosti
vím, jak dobré je, že u nás ústav sociálních služeb působí.
Nezapomínám, že tu je i Charita s obdobnou nabídkou služeb.
Jakkoliv instituce nenahradí rodinu, je-li to třeba, dokážou
pomoci.
Mateřská škola má devět pracovišť- školek, osm jídelen,
858 žáků ve věku od dvou do sedmi let v 35 třídách (dvě třídy
speciální, dvě třídy pro dvouleté děti), 131 zaměstnanců (z toho
82 pedagogů). Několik školek v posledních letech doznalo
stavebních úprav (budovy i hřiště), doufáme, že se našim
malým ve školkách líbí. Jejich oči pokukují po školách:
Základní školy (zkratkou ZŠ), jejichž zřizovatelem je
město Klatovy, tu jsou čtyři. V Masarykově ZŠ se učí celkem
491 žáků, na ZŠ Čapkova je jich 515, na ZŠ Plánická 668 a na
ZŠ Tolstého 628 žáků. Celkem tedy naše školy navštěvuje
2 302 žáků. Já věřím, že spokojených, alespoň tak to vidím,
sleduji-li činnost a výsledky škol, investice a provozní
prostředky, které do nich město vkládá. Škola je budoucnost,
radost a energie, nezdá se Vám? Mně určitě, nejvíce je to vidět
na počátku každého školního roku, vždy tu totiž něco nového
začíná. Hovořím-li o základních školách, nechci zapomenout,
že na území města působí i ZŠ Hálkova, jejímž zřizovatelem je
Plzeňský kraj a která pečuje o téměř 90 žáků s mentálním
handicapem. Cením si toho, že projekt Zdravé město
opakovaně připravuje programy, kde se setkávají všechny děti
našeho města, tedy i ty s handicapem. Dobrým příkladem je
projekt „Na jedné lodi.“
Pozorný čtenář příspěvku zjistí, že jsem jednu příspěvkovou
organizaci zatím nezmínil. O ní bych chtěl psát samostatně ve
vazbě na město jako celek. Schválně – už víte, která to je?

Přeji Vám hezký příchod jara.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Dvě výročí roku 2019
Vážení občané,
letos si připomínáme 80. výročí okupace naší země fašistickým Německem 15. března
1939. Při této příležitosti se
koná v kině Šumava ve dnech
15. 3. – 15. 4. výstava s názvem „Osudový březen 1939“,
kterou připravilo Městské
kulturní středisko v Klatovech
ve spolupráci s Klubem
3. armády v Klatovech.
Můžete si zde tyto události
připomenout prostřednictvím
fotografií a různých dokumentů. Zároveň pořádáme
s Městskou knihovnou v Klatovech dvě přednášky – 11. 4.
„Zdivočelé Sudety“ Milana Jenčíka, autora stejnojmenné
knihy. Ta pojednává o událostech roku 1938, tedy o tom, co
předcházelo okupaci. Autor přináší zejména nové pohledy
a neznámé skutečnosti. Dalším přednášejícím bude známý
badatel a spisovatel Stanislav Motl, který bude besedovat
v knihovně 9. 5. na vybraná témata týkající se druhé světové
války a odhalování nacistů. Další akce pořádají i jiní
organizátoři, například ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše

v Klatovech je k vidění až do 5. 5. výstava k výročí s názvem
odkazující na německou vyhlášku „Rozkas pro Obyvatele“.
Letos také uplyne 30 let od událostí z listopadu roku 1989,
které vedly ke změně politické situace v naší zemi. Byla to
doba, která přinesla změnu myšlení lidí, otevření státních
hranic i nové možnosti. Za těch uplynulých třicet let se změnilo
k nepoznání i naše město. Fasády domů i komunikace byly
opraveny, byly postaveny nové budovy, revitalizovány parky,
změnila se struktura obchodů a jejich nabídka.
K tomuto výročí město připravuje několik akcí, které se
budou konat v říjnu a v listopadu. Půjde například o několik
předášek a dále výstavy „Václav Havel – Politika a svědomí“
a „Revoluce 1989“ Ústavu pro studium totalitních režimů,
17. 11. bude v Klatovech koncertovat houslový virtuóz Pavel
Šporcl. Chceme také uspořádat výstavy z fotografií, které
zachycují atmosféru v roce 1989 a 1990 přímo v Klatovech či
případně život ve městě (obchody, ulice, pohledy na město,
foto z různých akcí…) v osmdesátých letech a počátkem
devadesátých let. V této souvislosti bych Vás chtěl požádat
o možnou spolupráci a pokud vlastníte nějaké snímky z té doby,
rádi bychom si je zapůjčili k naskenování. V takovém případě
nás prosím kontaktujte, či je zašlete již naskenované na e-mail:
mkriz@mukt.cz. Děkuji Vám za spolupráci.
Přeji Vám krásné jaro.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Masarykova základní škola Klatovy,
tř. Národních mučedníků 185
zve všechny zájemce

ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 1400 do 1800 hodin

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Bude připravena: prohlídka budovy, učebnic, školních
pomůcek a žákovských prací, virtuální výlet s využitím
skypu, vystoupení pěveckých sborů.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
23. 3. | sobota | 20.00 | KD Klatovy |
NA STOJÁKA live
Tato show ve stylu stand-up comedy se však během let posunula.
Trio bavičů - Ester Kočičková, Vojtěch Záveský a Petr Vydra
obráží se svým programem česká města s jediným cílem, dostat se
blíže k lidem a pobavit je humornými příběhy ze života
obyčejných lidí.
Výtěžek ze vstupného půjde na podporu sportu handicapovaných
sportovců organizace LENOX z.s. a to již po sedmé.

17. – 18. 4. | středa – čtvrtek | Klatovy
náměstí Míru ǀ
VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Velikonoční trhy s kulturním programem.

25. 3. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra
Jiřího Hájka. Vstupenky v předprodeji.

27. – 28. 4. ǀ sobota - neděle ǀ 8.00 | KD Klatovy ǀ
ŠAMPIONÁT MAŽORETEK
Zemské finále - sóla a dua – Čechy.

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

17. 5. | pátek | 19.00 | KD Klatovy |
HELENA VONDRÁČKOVÁ – DLOUHÁ NOC LIVE
„Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z mého bohatého
repertoáru a také na mého hosta, zpěvačku Šárku Rezkovou,“ těší
se Helena. Po koncertě proběhne autogramiáda.
Vstupenky v předprodeji.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
- JARO 2019:
I. KURZ
22. 2. | pátek | 17.00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
29. 3. | pátek | 18.00 | KD Klatovy | STOLOVÁNÍ I. KURZU
II. KURZ
22. 3. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | KARNEVAL
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
24. 3. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ LEKCE - závěrečná lekce
„Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou.
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
23. 3. | sobota | 14 a 16.00 | loutková scéna KD | ZLATOVLÁSKA
Premiéra pohádky o králi, který zlatovlasou pannu za ženu vzít si
chtěl a Kašpárek ji do světa hledat šel. Vchod od OD Lidl
VÝSTAVY:
1. 3. – 26. 3. | pracovní dny od 9.00 – 16.00 | KD Klatovy – galerie
Atrium ǀ UMĚNÍ JE ČLOVĚK V ČLOVĚKU - el Sa Lindner
- výstava obrazů německé autorky v kulturním domě.
15. 3. – 15. 4. | expozice v kině Šumava | OSUDOVÝ BŘEZEN 1939
Vraťme se o 80 let zpět do osudné poloviny března 1939, kdy tři
dny dokázaly tragicky změnit chod našich dějin a urychlit začátek
druhé světové války. Připomeňme si tyto události prostřednictvím
objektivu a různých dokumentů. Výstavu pořádá Klub 3. armády
v Klatovech a MKS Klatovy.
Do 26. 3. 2019 | prac. dny 9.00 – 16.00 ǀ chodba, II. patro KD |
TCHAJ-WAN /TAIWAN/ - výstava fotografií z každodenního
života obyvatel z ostrova v jihovýchodní Asii. /foto AK/

PŘIPRAVUJEME:
3. 4. – 18. 4. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | Atrium KD Klatovy |
LETEM SVĚTEM
Výstava prací dětí z výtvarně-keramických kroužků DDM.
9. 4. | úterý | 17.00 | KD Klatovy |
JARNÍ ARANŽOVÁNÍ s Hanou Kindelmannovou
Šebestovou. Jarní inspirace pro nadcházející Velikonoce.

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

Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz .
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
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Zápisy dětí a žáků do mateřské školy a základních škol v Klatovech
• Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech se bude
konat 18. dubna 2019 od 8.00 hod. do 17.00 hod. na všech ZŠ.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech bude prováděn dle § 36 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů a ve smyslu vyhlášky města Klatov č. 1/2019, kterou se
stanovují školské obvody základních škol zřízených městem
Klatovy pro školní rok 2019/2020. Tato vyhláška je k dispozici
na úředních deskách MŠ, ZŠ a městského úřadu.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz
a rodný list dítěte.
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.

„Tichá linka“ na úřadě
Město Klatovy se prostřednictvím pracovníků odboru sociálních
věcí a zdravotnictví zapojilo do projektu neziskové organizace
Tichý svět, o.p.s., jehož cílem je umožnit lepší komfort
neslyšícím klientům a klientům se sluchovým postižením při
vyřízení svých, zejména sociálních a zdravotních záležitostí na
našem úřadě.
Společnost Tichý svět provozuje tzv. Tichou linku, která
zajišťuje služby online tlumočení znakového jazyka a přepisu
mluvené řeči do textu pro osoby se sluchovým postižením. Na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví je k dispozici tablet,
prostřednictvím kterého máme možnost zprostředkovat pro
klienta online spojení s tlumočníkem do znakového jazyka.
Klienti se pro využití této služby mohou obracet na sociální
pracovnici Petru Lucákovou, kancelář č. 39, 4. patro budovy na
adrese Vídeňská 66.
Součástí projektu je i vzdělávání sociálních pracovníků, které
mimo jiné zajišťují tlumočníci do znakového jazyka i samotní
neslyšící. Máme tak mimořádnou příležitost nahlédnout do
životních radostí i těžkostí neslyšících či sluchově postižených
a využít tyto informace pro naši práci.
Bc. Michaela Kanická
vedoucí OSVZ MěÚ 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 distributorovi.

• Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601,
příspěvkové organizace, se bude konat 7. května 2019 od
8.00 do 17.00 hod. na všech pracovištích MŠ.
Zápis pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se
koná dne 9. května 2019 na ředitelství mateřských škol, ul.
Studentská 601 v době od 13.00 do 14.00 hodin.
Zápis dětí do MŠ bude proveden v souladu s § 34 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
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.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Kulturní akce na březen 2019
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba březen:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a pondělí zavřeno
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:
7. 3. – 5. 5. | Přišlo jaro… – výstava jarních zvyků našich předků.
7. 3. – 5. 5. | Velikonoční pohlednice – výstava ze sbírek muzea.
7. 3. – 5. 5. | Rozkas pro Obyvatele – výstava k 80. výročí zřízení
Protektorátu Čechy a Morava.
7. 3. – 29. 9. | Nové přírůstky v muzejních sbírkách – výstava nových
sbírkových předmětů muzea.
Pracovní semináře:
26. 3. | úterý | 17.00 | přednáškový sál | Kraslice polepované slámou –
výrobu předvádí Mgr. Ivana Sieberová; vstupné 60/30 Kč.

Akce v Městské knihovně Klatovy
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
březen: „Žabákov“ – výstava šitých a pletených hraček J. Vyskočilové.
duben: „Velikonoční dekorace pletené z papíru“ – vystavuje A. Lišková
Galerie knihovny:
„Proměny hravé duše 2019“, výstava perokreseb Ivy Kučerové.
(Výstava trvá do konce dubna.)
„Boubín“, výstava NP Šumava k výročí 160 let ochrany Boubínského
pralesa. Autory fotografií jsou Pavel Hubený a Pavla Čížková. (Výstava
potrvá od začátku dubna do konce června.)
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
„20 let v jezuitské koleji“ – výstava k 20. výročí působení klatovské
knihovny v prostorách jezuitské koleje.
Přednášky:
27. 3. od 18 hodin, společenský sál knihovny. Vstup volný.
S Rotary za vzděláním do světa
Během obrazových prezentací tří studentek klatovského gymnázia se
dozvíte zážitky a zkušenosti z jejich ročních zahraničních pobytů na
středních školách v Severní a Jižní Americe. Tyto pobyty jsou pro
studenty každoročně organizovány a finančně podporovány Rotary klubem Klatovy. Pořádáno ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy.
4. 4. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Pluto – náš zachránce
V roce 1942 jí převrátil dětství transport do Terezína. Na život v něm i
na to, jak dalece ovlivnil židovský původ její další osud, bude
vzpomínat RNDr. Michaela Vidláková.
Pořádá spolek Synagoga Klatovy, z.s., ve spolupráci s Městskou
knihovnou Klatovy. Vstupné dobrovolné.
6. 4. od 9 hodin, společenský sál knihovny
Radost z poznávání 2019 – 5. ročník konference o vzdělávání. Letos
na téma: „Na co má školský systém připravit mladého člověka, jak by
měl vypadat úspěšný a spokojený absolvent školy.“ Těšit se můžete na
přednášky, besedu i doprovodný program. Vystoupí mimo jiné Tomáš
Feřtek (EDUin) či Tomáš Hruda (Education Republic). Akci společně
pořádají Spolek Ratolest a Městská knihovna Klatovy.

30. 3. | sobota | 9.00–12.00 | přednáškový dál | Drátovaná vejce –
výrobu předvádí Mgr. Ivana Sieberová; vstupné 60/30 Kč.
Tvořivá dílna:
30. 3. | sobota | 13.00–17.00 | přednáškový sál | Velikonoční vajíčko
100x jinak – výroba velikonočních vajíček s 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 březen: 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 březen: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 15 osob),
mimořádné vstupné: 80/40 Kč

– březen 2019
Připravujeme na duben – společenský sál knihovny
11. 4. od 18 hodin,
Zdivočelé Sudety, Milan Jenčík
18. 4. od 17 hodin,
setkání s Tarou Novou
26. – 27. 4.
Barokní jezuitské Klatovy
Oddělení pro děti a mládež:
Výtvarné dílničky – od 13 do 16 hodin
25. 3. Velikonoční dekorace
1. 4.
8. 4. Jarní dekorace
15. 4.
18. 4. Sluníčko

Velikonoční přání
Velikonoční zajíc

čtvrtek 18. 4. od 9 do 12 hodin, prostory dětského oddělení
Setkání s malířem Václavem Sikou, workshop na téma Mořský
svět. Kurzovné 100 Kč. Nutné přihlášení předem, počet míst omezen.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz
, na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy

Uzavírka silnic
Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že od 5. 3. 2019 dojde
v rámci stavby „Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“ k úplné
uzavírce silnice III/11767 v obci Točník (v úseku od křižovatky se
silnicí III/11766, směr Předslav, ke konci obce Točník, směr Vícenice).
Z uvedeného důvodu nebude zajištěna autobusová doprava ze
zastávky Klatovy, Vícenice (jedná se o linku 432180 Klatovy - Vícenice
- Klatovy se zastávkou v obci Vícenice v 7.19 a ve 14.25 a o linku
431300 Klatovy - Plzeň se zastávkou v obci Vícenice ve 22.45).
Předpokládaný termín pro ukončení uzavírky je stanoven na
20. 4. 2019. Následně bude pokračovat uzavírka silnice III/11766
v Točníku, směr Klatovy, která již nebude mít vliv na zajištění
autobusové dopra-vy. O případných změnách v termínech budete průběžně informováni.
Děkujeme za pochopení
Ing. Michal Vlček, ŠVAK
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22. 3. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
JIŘÍ STIVÍN & CO? s Plzeňskou filharmonií
Originální český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel,
Jiří Stivín na pomezí žánrů klasické hudby a jazzových improvizací.
Účinkují:
- příčná flétna: Markéta Stivínová
- flétny, dirigent: Jiří Stivín
- Plzeňská filharmonie

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

24. 3. neděle od 15.00, předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
MAXIPES FÍK
Podle předlohy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna napsali
Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš.
„Tatí, já byfem chtěla pfa,“ řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje se Rek,“ oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek.
„To už mu můžeme říkat Fík,“ řekl tatínek. No a tak to všechno
začalo. Režie: Zdeněk Tomeš
Divadlo Krapet
Hrají: Veronika Koloušková, Michaela Sajlerová, Patrik Vojtíšek,
Václav Rašilov, Václav Krátký, Kryštof Nohýnek, Zdeněk Tomeš

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2019:

27. 3. středa od 19.30, divadlo Klatovy
ANASTASIA
Muzikálové představení na námět stejnojmenné knihy Vladimíra
Megreho.
Nevšední příběh lásky, ve kterém se setkávají lidé dvou světů.
Úspěšný městský podnikatel a žena, která žije uprostřed přírody...
Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Hrají: Gabriela Filippi a Mario Kubec
Hosté: Tomáš Lebenhart, Patrik Kee
28. 3. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY – Jiří Kolbaba
Cestopisná přednáška známého cestovatele a fotografa Jiřího
Kolbaby, který vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do
nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový materiál, který
pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů.
V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do
elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem Českého
klubu cestovatelů.
29. – 31. 3. pátek – neděle, divadlo Klatovy
POEZIE NA RYNKU
15. ročník regionálního festivalu Poezie na rynku v klatovském

5. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
6. sobota od 15.00, divadlo Klatovy
7. neděle od 17.00 a 19.30, divadlo Klatovy
ANNIE
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy uvádí ve spolupráci
se Stálou divadelní scénou Klatovy muzikál ANNIE. Celý projekt
navazuje na úspěchy předchozích let (Mamma Mia!, Pomáda, Ať žijí
duchové, Hříšný tanec, Matilda, Noc na Karlštejně) a je v pořadí
sedmým muzikálem základní umělecké školy. Účinkují: Vladimír
Kábrt, Kateřina Vildová a další, Orchestrion, Fialky, literárně
dramatický, taneční obor a hosté. Hudební nastudování: Jaroslav
Pleticha a Karel Bečvář, scénář a režie: Markéta Lukášová, Vladimír
Kábrt. Vstupenky v prodeji od 11. 3. 2019
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
19. – 24. 3. 80 let ZŠ Čachrov
26. – 31. 3. Oslava 100 let Československa v Kolinci
2. – 7. 4. Oslava 90 let SDH Radinovy
9. – 14. 4. Žebnická traktoriáda 2018 1/2
16. – 21. 4. Žebnická traktoriáda 2018 2/2
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

Podání živnostenskému úřadu lze učinit elektronicky z pohodlí domova
Již od roku 2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici
nástroj pro vytváření elektronických podání ve formátu
Jednotného registračního formuláře (JRF).
Prostřednictvím tohoto formuláře lze např. ohlásit
živnost, oznámit změnu, oznámit zahájení nebo ukončení
činnosti na provozovně, oznámit přerušení nebo obnovení
provozování živnosti nebo požádat o zrušení živnostenského
oprávnění.
Od 1. 1. 2019 je ve zkušebním provozu nová Web aplikace
JRF spustitelná ve webovém prohlížeči. Tato aplikace
umožňuje vytvořit elektronické podání ve stejném rozsahu jako
původní verze s využitím rozšířené funkcionality dostupné
pro autentizované uživatele – osoby s elektronickým
podpisem, elektronickým občanským průkazem s čipem
nebo datovou schránkou.

Podání vytvořené oběma typy aplikací lze vybranému
živnostenskému úřadu doručit odesláním vyplněného podání na
Elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo
do datové schránky úřadu.
Příslušný živnostenský úřad, který je označen podatelem pro
zpracování tohoto elektronického podání, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v Informačním systému Registru živnostenského podnikání, a pokud to bude možné, i elektronicky
vyřídí.
Bližší informace k elektronickému podání a návodu na
vyplnění JRF včetně odkazu na spuštění Web aplikace JRF jsou
k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
https://www.rzp.cz/elpod.html .
Ing. Miluše Lejsková
vedoucí živnostenského odboru MěÚ Klatovy
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Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– jaro 2019
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 25. 3. 2019 do 14. 4. 2019 na území města
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže
uvedeného rozpisu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrovaných obcí při jarním úklidu. 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 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. 2019.
Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní
dobou:

Období

duben – říjen

listopad - březen

Pondělí – pátek

12.00 – 19.00

11.00 – 18.00

Sobota

14.00 – 19.00

11.00 – 17.00

Neděle

14.00 – 20.00

14.00 – 17.00

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

Jarní úklid
Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště
25. 3. 2019 – 31. 3. 2019
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.

1. 4. 2019 – 7. 4. 2019
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.

8. 4. 2019 – 14. 4. 2019
Tajanov,
Zahrádky za lázněmi,
Kal,
Beňovy,
Tupadly,
Drslavice,
Věckovice,
Kydliny - 2 ks,
Habartice,
Vítkovice,
Pihovice,
Křištín,
Střeziměř,
Dobrá Voda,
Lažánky, Kosmáčov.
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Mýto a jeho „skryté“ dopady

Vážení Klatované,
již delší dobu se prakticky
ve všech médiích probírá
výběr nového provozovatele mýtného systému na
našich dálnicích. Dovídáme
se nejrůznější informace
o způsobu výběru nového
provozovatele a zákulisí
celého procesu. Popravdě
řečeno nezaobírám se jimi.
Daleko více se zajímám
o tu část výběrového řízení,
která, bude-li naplněna,
velmi citelně zasáhne do
života řady měst a obcí
včetně Klatov. Krom dálnic
by totiž mělo být od
1. 1. 2020 zpoplatněno také
cca 900 km silnic I. třídy.
V našem okolí se to týká
silnice I/20 (České Budějovice – Plzeň) a I/26 (Plzeň
– Folmava). Podíváme-li se

do mapy, je jasně patrné, že
velká většina nákladní
dopravy se přesune na
silnici I/22 (České Budějovice – Domažlice) či I/27
(Klatovy – Plzeň). Již dnes
je na těchto trasách zatížení
obcí těžkou dopravou
obrovské. Nejinak je tomu
i v našem městě. Intenzivně
jsem se proto před dvěma
roky zapojil do iniciativy
starostů obcí ležících
na těchto komunikacích
s cílem zabránit jejich
selektivnímu zpoplatnění.
Jsem velmi rád, že jsou
v této věci aktivní i představitelé Plzeňského a Jihočeského kraje. Velmi dobře
si uvědomují, jak dramatický dopad by přineslo
zpoplatnění
některých
silnic nejen do života obcí,
ale také do stavu vedlejších
(krajských) komunikací.
Řešení jsou v podstatě dvě.
Jednoznačně nejlepší varianta, o kterou usilujeme,
je ponechání stávajícího
stavu bez poplatku. Tou
horší z pohledu ničení výše
zmíněných krajských silnic
je zpoplatnění všech úseků
I. třídy. Již dvakrát se nám
podařilo za podpory Svazu
měst a obcí ČR vládní
rozhodnutí o zavedení mýta
oddálit. Avšak slova pana
ministra Ťoka o možném
napadení výsledku soutěže,
pokud by mýto na 900 km
silnic I. třídy zavedeno

nebylo, nezní pro obyvatele
„ohrožených“ obcí optimisticky. Přesto doufám, že
zdravý rozum zvítězí
a nebudeme zasaženi další
vlnou nákladní dopravy.
Její nárůst by znamenal
zhoršení stavu povrchů
silnic i enormní zvýšení
hlukové zátěže. Trvale,
každodenně, prakticky bez
ohledu na denní či noční
dobu. Navíc bez jakéhokoliv přínosu pro rozvoj
života či turistického ruchu
v dotčených sídlech.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

ZDARMA

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 23. 4. 2019
malý sál kulturního domu
Jednání rady města

Úterý 7. 5. 2019
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Čísla a jejich souvi slosti – alternati vní pohled
na rozbory a analýzy
Vážení čtenáři Zpravodaje,
dovolte mi dokončit informaci
z minulého příspěvku o rozborech hospodaření, respektive
o některých zajímavých
„číslech“ našich organizací:
Technické služby v roce
2018 dosáhly výnosů 96,2
mil. Kč, příspěvek od města
představoval 71 % z této
částky, činil tedy 68,2 mil. Kč.
Náklady dosáhly 91,5 mil. Kč,
zisk této organizace je 4,6 mil. Kč. Pracuje zde více než 100
zaměstnanců (tzv. přepočtený stav k 31. 12. 2018 je 108), kteří
jsou rozděleni do čtyř velkých středisek. To první, nazvané
„veřejně prospěšné služby“, se stará zejména o úklid a údržbu
města (komunikace, chodníky, parkoviště, náměstí), o veřejné
osvětlení a také o útulek pro opuštěné a zatoulané psy. V jeho
péči je více než 114 km komunikací a 9 km chodníků. Středisko
druhé, nazvané „správa veřejné zeleně“, udržuje, jak název
napovídá, veřejnou zeleň, a to nejen v Mercandinových,
Vrchlického a Hostašových sadech, ale i v sídlištích, v centru
města, na mnoha dalších místech. V péči jeho pracovníků je
92 ha zeleně. Každý, kdo se stará o svoji zahradu, asi už tuší, že
jde o plochu nemalou. V minulém roce pracovníci a pracovnice
střediska vysadili 108 tisíc kusů letniček a 74 tisíc dvouletek, ty
si sami pěstují, vysadili i 103 nových stromů a obnovili 140
keřů poničených vandaly. Rád bych ocenil skvělou květinovou
výzdobu, kterou středisko zajišťuje pro nejrůznější společenské
akce města. Pokud jste se v minulém roce byli podívat na
nějaké svatbě na radnici, pak vězte, že ty krásné květinové
vazby připravili právě lidé z tohoto střediska. Středisko třetí je
nazvané „sportovní zařízení“. Patří sem letní koupaliště, které
v loňském roce navštívilo 39 tisíc „koupajících se“, krytý
bazén, ten byl v provozu 4 140 hodin, navštívilo jej 128 tisíc
lidí! V plavecké škole se naučilo plavat 2 100 dětí. Věřím, že se
vody milovným Klatovanům líbí bazén 1,60 m i nové dětské
„brouzdaliště“. Časem dojde na úpravu i „dvoumetráku“.

Středisko čtvrté, poslední, „krematorium, pohřební služba,
hřbitovy“, je neméně důležité. I proto město postupně
opravuje hřbitov sv. Jakuba, aby byl důstojným místem
odpočinku našich předků. Jakkoliv jsou „čísla“ tohoto střediska
smutná, nelze je pominout: v minulém roce středisko vypravilo
32 pohřbů do země a provedlo 1 719 žehů v krematoriu. Dlužno
dodat, že krematorium má širší „spádovou oblast“, klatovských
občanů se tak týká něco málo přes 300 žehů, v obřadní síni
krematoria se uskutečnilo 297 rozloučení. Technické služby
mají bezesporu nezastupitelný podíl v péči o město. Jejich
práce je mnohdy tím prvním, co vnímají občané i návštěvníci
města jako „dojem z města“. To, že se nám v Klatovech
a Klatovy líbí, je důkazem, že Technické služby fungují, díky
za to.
Gymnázium – projektový den
Dnes a denně narážím na to, že mnozí z nás považují
některé věci za samozřejmé a dané. Je tomu opravdu tak? Je
samozřejmostí, že v Klatovech je „gymnázium, ekonomka,
zemědělka, průmyslovka?“ Každá ze zmíněných škol má svoji
tradici a své žáky, ke Klatovům patří. Každá, navzdory své
tradici, se musí starat o svoji budoucnost. Dnes mi dovolte
zmínit klatovské gymnázium. Možná Vás překvapí, jak dlouhá
je klatovská gymnaziální tradice. Začala již v roce 1636, kdy
zde jezuité založili první, tehdy latinské (tj. latinsky vyučující),
gymnázium. To se záhy rozrůstalo a na počátku 18. století
patřilo k největším gymnáziím na území Čech, Moravy
a Slezska – průměrný počet studentů tehdy přesahoval 300!
(Mimochodem právě založení gymnázia bylo důvodem, proč
byli jezuité do Klatov vůbec pozváni). Ale to je dávná historie,
dnes je na klatovském gymnáziu Jaroslava Vrchlického téměř
700 studentů, latinu se již neučí, excelují v jiných jazycích,
v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, …
a samozřejmě také v matematice, chemii, fyzice, biologii,
společenských vědách – alespoň výsledky v různých soutěžích
a olympiádách tomu nasvědčují. Gymnázium pravidelně
pořádá i tzv. „projektový den“. Ten letošní byl věnován
budoucnosti. Hovořil jsem zde o budoucnosti našeho města.
Využil jsem této příležitosti, abych se také studentů cosi zeptal.
Požádal jsem je o odpovědi na otázky z dotazníku, který jsme
před časem využili při přípravě strategie rozvoje města.
A protože odpovědi z tohoto improvizovaného šetření jsou
zajímavé, rád bych je s Vámi sdílel. Studenti (na mém
vystoupení jich bylo 27 + několik učitelů) měli za úkol hodnotit
vybraná kritéria známkami od 1 do 5, tj. stejně jako učitelé
hodnotí je ve škole, hodnotit mohli, ale nemuseli (proto se liší
u jednotlivých kritérií počet odpovědí). Jejich výslednou
„známku“ (aritmetický průměr zaznamenaných známek) jsem
pak porovnal s výslednou známkou „respondentů dotazníku
strategie“, těch bylo tehdy více než 300. Výsledek? Je dán
vedle sousedící tabulkou.
Předpokládáme-li, že „respondenty dotazníku strategie“
byli zejména rodiče studentů, je zajímavé porovnat, nakolik se
studenti a „jejich rodiče“ shodují ve svých hodnoceních. Mě
překvapilo zejména to, že skupina mladých gymnazistů nahlíží
pokračování na straně 3
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Žáci zmapovali životní osudy konkrétních lidí
Vážení občané,
poznávání historie 20. století
na základě vlastní zkušenosti
s pamětníkem je cílem vzdělávacího projektu „Příběhy
našich sousedů“ neziskové
organizace Post Bellum.
Projekt je určen pro žáky
osmých a devátých tříd základních škol, tercií a kvart
víceletých gymnázií a umožňuje jim jiný pohled na
moderní dějiny. Vtáhne je
totiž přímo do příběhů
konkrétních lidí. Do projektu
se zapojilo i město s týmy
žáků ze Základní školy Klatovy, Tolstého, a Masarykovy
základní školy Klatovy. Žáci měli za úkol pod vedením svého
učitele vyhledat pamětníky, natočit jejich vzpomínky, najít
další dokumenty a archiválie, vše analyzovat, digitalizovat a na
závět vytvořit reportáž – filmovou, rozhlasovou či psanou.

dokončení ze strany 2

možnosti svého sportovního, kulturního i spolkového vyžití
příznivěji, než respondenti našeho dotazníku. Naopak se zcela
shodnou v názoru na dopravní obslužnost, na maloobchodní
síť, na dostupnost a kvalitu mateřských a základních škol.
Jakkoliv nechci „letmé šetření“ přeceňovat, jeho výsledek je
dobrou zprávou. Studenti gymnázia (nejméně ti, které jsem
dnes potkal) uvažují o věcech, o svém městě zrale a vážně.
Skvělé!
Top 10 filmy v klatovských kinech
V minulém příspěvku jsem zmínil filmy, které měly v kině
Šumava největší divácký úspěch (měřeno návštěvností) v roce
2018. Možná však kalendářní rok není tím správným časovým
měřítkem pro posouzení divácké úspěšnosti filmů, upozornil
jsem. Proto jsem požádal pana Karla Kotěšovce, který kino řídí
a filmy vybírá, o žebříček „TOP 10“ filmů klatovských kin. Ten
jej ochotně sestavil, a to za období od 1. 1. 2012 do 3. 4. 2019.
(Podotýkám, že příspěvek píšu 4. 4. 2019, panu Kotěšovcovi
velmi děkuji za žhavou aktualitu!):

4 477
3 704
3 593
3 049
2 977

Klatovská veřejná knihovnička je opět v provozu
Po zimním období opět otevíráme veřejnou knihovničku
„Kniha na lavičku“ v barokní nice průchodu bývalé jezuitské
koleje v Klatovech. Vždy s příchodem zimy ji uklidíme
a v dubnu vracíme zpět. Knihovnička byla znovuotevřena
v pondělí 15. dubna, kde bylo současně uspořádáno v průchodu
malé kulturní setkání. Akci pořádalo město ve spolupráci
s Oblastní charitou Klatovy a Klatovským okrašlovacím
spolkem, který znovu instaloval také piano na ulici, které
prošlo po minulé sezóně větší opravou a muselo být naladěno.
Připomínám, že do knihovničky může kdokoli vkládat
knížky a libovolně je odebírat. Knihy, které už nechcete, se
někomu jinému budou určitě hodit. Jistě nějakou zajímavou
i sami najdete. Zkušenost z předchozích let ukazuje, že
knihovnička je hojně navštěvovaná a nikdy není prázdná.
Vážení občané, přeji Vám krásné jaro a příjemně
prožité Velikonoce.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

TELEVIZE FILMpro KLATOVY

Filmy TOP TEN Klatovy
1) Babovřesky
2) Anděl Páně 2
3) Bohemian Rhapsody
4) Tři bratři
5) Ženy v běhu

V závěrečné fázi jim poskytnou radu i odborníci, například
z Českého rozhlasu, kteří jim pomohli s finální podobou
reportáže. Následně musí předstoupit před publikum a reportáž
představit. Jejich výkon pak zhodnotí odborná porota.
Výsledky těchto prací si můžete prohlédnout na webových
stránkách projektu: https://www.pribehynasichsousedu.cz/
klatovy-kolinec/klatovy-kolinec-2018-2019/.
V reportážích se objeví někdejší starosta města a učitel pan
Karel Mráz, dále paní Blažena Mašková, která vzpomíná na
osvobození Klatovska v roce 1945 a na následující padesátá
léta, kdy byl její otec pronásledován StB v rámci akce „Polom“
za převádění přes hranice. Třetí reportáž žáci věnovali paní
Aloisii Pauerové, která prožila dětství u svých prarodičů ve
skromných poměrech, když v roce 1948 její otec i strýc
emigrovali a matka i teta byly zavřené.
Závěrečné představení se uskuteční v sále klatovské radnice
17. dubna. Společně s klatovskými žáky představí své reportáže
i děti ze Základní školy v Kolinci, která se do projektu také
zapojila. Jde o celorepublikovou akci, do které se přihlásilo
kolem 500 škol a jejichž žáci zpracovali kolem 800 osudů
našich pamětníků.

6) Po čem muži touží
7) Špunti na vodě
8) Čertoviny
9) Po strništi bos
10) Mimoni

Přeji Vám vše dobré.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

2 540
2 103
1 888
1 824
1 758

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.
9. – 14. 4. Žebnická traktoriáda 2018 1/2
16. – 21. 4. Žebnická traktoriáda 2018 2/2
23. – 28. 4. Oslava 80 let SDH Vrhaveč
30. 4. – 5. 5. Setkání mysliveckých trubačů
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
17. – 18. 4. | středa – čtvrtek | Klatovy náměstí Míru ǀ
VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Velikonoční trhy s kulturním programem.
17. 4. | středa | 9.00 – 17.00 |
10.00 ZŠ PLÁNICKÁ: „KVÍTEK“
10.15 MŠ STUDENTSKÁ: „DUHA“
10.30 ZŠ ČAPKOVA: „prvňáčci, Berušky, Karafiát“, recitační
kroužek, taneční kroužek – DIAMOND DANCE
13.00 MASARYKOVA ZŠ: „ZVONEČEK“,
„SNĚŽENKY A MACHŘI“
13.30 ZŠ TOLSTÉHO: „KLATOVÁČEK“
14.00 MŠ KOLDINOVA + MŠ ZVONEČEK: „SLUNÍČKO“
14.30 MŠ PODHŮRECKÁ: „BERUŠKY“
15.00 MŠ MÁCHOVA: „KLUBÍČKO“
15.30 MŠ KARAFIÁT: „TANEČNÍ SKUPINA“
15.45 MKS Klatovy: taneční skupina MODERN
18. 4. | čtvrtek | 9.00 – 16.00 |
13.30 – 15.00 MILAN A KRÁLÍCI BOB A BOBEK
+ DISKOTÉKA
27. – 28. 4. ǀ sobota - neděle ǀ 8.00 | KD Klatovy ǀ
ŠAMPIONÁT MAŽORETEK
Zemské finále - sóla a dua – Čechy.
29. 4. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra
Jiřího Hájka. Vstupenky v předprodeji.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
- JARO 2019:
18. 4. | čtvrtek | 19.00 | KD Klatovy |
ZÁVĚREČNÁ LEKCE I. KURZU
26. 4. | pátek | 19.00 | KD Klatovy |
ZÁVĚREČNÁ LEKCE II. KURZU
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
24. 3. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ LEKCE - závěrečná lekce
„Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou.
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.
VÝSTAVY:
Do 18. 4. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | Atrium KD Klatovy |
LETEM SVĚTEM
Výstava prací dětí z výtvarně-keramických kroužků DDM.
PŘIPRAVUJEME:
3. 5. – 29. 5. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | galerie KD Klatovy ǀ
PŘEDÁVÁNÍ VESLA - výstava PaedDr. Zdeňky Hranáčové
a jejích studentů. Pořádá MKS Klatovy a Gymnázium Jaroslava
Vrchlického Klatovy, vernisáž 2. 5. od 17.00 hodin.
5. 5. ǀ neděle | 19.00 | Klatovy, sál radnice ǀ
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
Účinkují: Gabriela Pechmannová – soprán,
Daniel Wiesner – klavír
Program:
Leoš Janáček (1854-1928) – Moravská lidová poezie v písních
Jiří Pazour (1971) – Zatmělo se mně slunečko
Ema Destinnová (1878-1930) – Zahrada srdce (výběr z cyklu)
Bedřich Smetana (1820-1869) – Sny / Hubička
Antonín Dvořák (1841-1904) – Rusalka
– árie Měsíčku na nebi hlubokém
Vítězslav Novák (1870-1949) – Můj máj, op.20

Bohuslav Martinů (1890-1959)
– Hry o Marii
Bedřich Smetana – Libuše
– konec Proroctví
10. 5. ǀ pátek | 19.00 | KD Klatovy |
KUFR – MÁJOVÝ KONCERT
Každoroční koncert dechového orchestru pod vedením dirigenta
Františka Kubaně.
17. 5. | pátek | 19.00 | KD Klatovy |
HELENA VONDRÁČKOVÁ – DLOUHÁ NOC LIVE
„Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z mého bohatého
repertoáru a také na mého hosta, zpěvačku Šárku Rezkovou,“ těší
se Helena. Po koncertě proběhne autogramiáda.
Vstupenky v předprodeji.
24. 5. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – Pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz .
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
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Opravy komunikací v dubnu 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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:
Od 5. 3. 2019 cca do 28. 4. 2019 – úplná uzavírka silnice III/11767 v obci
v úseku od křiž. se silnicí III/11766 směr Předslav ke konci obce Točník,
směr Vícenice. Křižovatka v trase Klatovy-Předslav zůstává průjezdná.
Souběžně probíhá výstavba vodovodu a kanalizace v místních
komunikacích v území „nad Kapličkou“.
V době od 1. 4. 2019 cca do 28. 4. 2019 bude probíhat výstavba
vodovodu a kanalizace za mostem ve směru Otín a Předslav.
Od 29. 4. 2019 cca do 31. 8. 2019 úplná uzavírka silnice III/11766
v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce
Točník, ve směru na Klatovy. Křižovatka v trase Dehtín – Předslav
zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní
trase Vícenice – Dehtín – Štěpánovice – Klatovy.
Výstavba parkovišť v Mánesově ulici – výstavba tří parkovacích pásů
v celkovém počtu 27 kolmých parkovacích stání. Z toho 12 stání před
bytovými domy čp. 756 a 757, 6 stání navazujících na stávající
podél Mánesovy ulice a 9 stání před bytovými domy čp. 805 a 806.
Termín provedení: 18. 3. 2019 – 18. 5. 2019.
Stavba bude provedena po jednotlivých úsecích za částečného
omezení provozu.

Rekonstrukce inženýrských sítí Jungmannova ulice – rekonstrukce
plynovodu, kanalizace, vodovodu, pokládka kabelu T-MOBILE,
rekonstrukce lamp a kabelu VO, celoplošná oprava povrchu vozovky
a chodníků.
Termíny provedení: plynovod – již proveden v roce 2018,
odfrézování asfaltových vrstev: 25. 3. – 29. 3. 2019,
kanalizace a vodovod: 1. 4. - 24. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. - 21. 6. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Informace o dalších připravovaných stavbách:
Ulice Kryštofa Haranta – rekonstrukce kanalizačního řadu,
vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek,
výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, pokládka kabelu
T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Jungmannova-Podhůrecká:
kanalizace a vodovod: 13. 5. – 21. 6. 2019,
MK + VO: 17. 6. – 17. 7. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE,
Úsek Podhůrecká-Nerudova:
kanalizace a vodovod: 17. 6. – 7. 7. 2019,
MK+VO: 8. 7. – 2. 8. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí
plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE.
Voříškova ulice v úseku mezi Nerudovou a Podhůreckou – rekonstrukce
plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného
osvětlení, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky, výstavba
parkovacích stání.
Termíny provedení: plynovod: 14. 5. – 26. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. – 21. 6. 2019.
Nerudova ulice v úseku mezi Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního
řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení,
výměna kabelu VN ČEZ, pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná
oprava povrchu chodníku, parkovací plochy naproti budově zimního
stadionu a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Domažlická-budova zimního stadionu:
plynovod: 24. 5.– 5. 6. 2019,
kanalizace a vodovod: 6. 6.– 30. 6. 2019,
kabel ČEZ: 13. 5. – 22. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 1. 7. – 31. 7. 2019,
Úsek budova zimního stadionu-Voříškova:
plynovod: 24. 5. – 5. 6. 2019,
vodovod: 14. 8. – 31. 8. 2019,
kabel ČEZ: 23. 5. – 12. 6. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 2. 9. – 21. 9. 2019.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

duben 2019

Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba duben:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a st. svátky, pondělí zavřeno
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:
7. 3. – 5. 5. | Přišlo jaro… – výstava jarních zvyků našich předků.
7. 3. – 5. 5. | Velikonoční pohlednice – výstava ze sbírek muzea.
7. 3. – 5. 5. | Rozkas pro Obyvatele – výstava k 80. výročí zřízení
Protektorátu Čechy a Morava.
7. 3. – 29. 9. | Nové přírůstky v muzejních sbírkách – výstava nových
sbírkových předmětů muzea.
Přednáška:
25. 4. | čtvrtek | 17.00 | přednáškový sál | Jan Kavale: Šumava 2018, foto
a zážitky – přednáší fotograf Jan Kavale; vstupné 60/30 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 (pouze pro skupiny nad 15 osob),
mimořádné vstupné: 80/40 Kč

Akce v Městské knihovně Klatovy

duben 2019

Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
duben: „Velikonoční dekorace pletené z papíru“ – vystavuje A. Lišková
květen: „Recyklace látek“ – tašky, batohy, kapsy... Vystavuje Jaroslava
Reitspiesová.
Galerie knihovny:
„Proměny hravé duše 2019“, výstava perokreseb Ivy Kučerové.
(Výstava trvá do konce dubna.)
„Boubín“, výstava NP Šumava k výročí 160 let ochrany Boubínského
pralesa. Autory fotografií jsou Pavel Hubený a Pavla Čížková. (Výstava
potrvá od začátku dubna do konce června.)
„Od tvořílka k umělci“ – výstava obrazů malířek z bezděkovského
kurzu Jany Cardové. Krajiny, portréty, autoportréty, zátiší, figury – vše
je možné, když se přestanete malování bát.
Vernisáž proběhne 3. 5. od 18 hodin v galerii knihovny.
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
„20 let v jezuitské koleji“ – výstava k 20. výročí působení klatovské
knihovny v prostorách jezuitské koleje.

sobota 4. 5. od 10 do 16 hodin
Tvořivá sobota aneb dárek vyrobím v knihovně. Přijďte si s dětmi
vyrobit dárečky pro maminky a babičky ke Dni matek. Bude připraveno
několik kreativních workshopů.

Přednášky:
čtvrtek 18. 4. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Tvoření pro sebe – Tvořením pro sebe tvořím sebe, svůj dobrý život.
Povídání s Tarou Novou o tvorbě a o životě. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 25. 4. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Jak chovat muže – setkání s JUDr. Danielou Kovářovou. Pořádá
spolek Bartolomeo, z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy.
pátek 26. 4. od 17 hodin a sobota 27. 4. od 9 do 13 hodin, společenský
sál knihovny
Barokní jezuitské Klatovy 2019 – téma letošního ročníku konference
je Nezapomenutelní Klatované. Přednášející: P. Miroslav Herold, SJ,
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., Mgr.
Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.,
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Oddělení pro děti a mládež:
čtvrtek 18. 4. od 9 do 12 hodin, společenský sál knihovny
Setkání s malířem Václavem Sikou, workshop na téma Mořský
svět. Nutné přihlášení předem, počet míst omezen. Kurzovné 100 Kč.

Mimořádné akce:
2.–22. 4. | výstavní sál | Velikonoční trh – výrobky tradiční rukodělné
výroby a lidových řemesel; vstupné v rámci výstavy.
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: 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.

Výtvarné dílničky

29. 4. Drátované srdíčko (14–16 h)
6. 5. Přání pro maminku (13–16 h)

Připravujeme na květen:
čtvrtek 2. 5. od 14 hodin, u pomníku obětem holocaustu na souběhu ulic
Randova a Denisova. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom hašoa. Vzpomínkovou akci pořádá spolek SYNAGOGA KLATOVY, z.s.,
Městská knihovna Klatovy a spolek ARTIS FONTES, z.s.
čtvrtek 2. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Holokaust a jeho stopy na přeživších i dalších generacích. Osudy
prarodičů a příběhy vnuků – sdílení slovem i skrze rodinné nevědomí –
přednáška Mgr. Heleny Klímové vyjadřující čtvrtstoletí trvající psychoterapeutickou zkušenost s příslušníky rodin přeživších celospolečenská
traumata, zejména holokaust. Pořádá spolek Synagoga Klatovy, z.s., ve
spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy. Vstupné dobrovolné.
pondělí 6. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
TOULKY s Karlem AMERIKOU – autorské čtení Karla Sedláčka
spojené s živým hudebním doprovodem, promítáním fotografií,
besedou a autogramiádou. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 9. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Stanislav Motl – beseda se známým novinářem a spisovatelem.
Čtvrtek 16. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Českoslovenští letci v RAF – PhDr. Daniel Švec během své přednášky
vyzdvihne čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních
příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva
Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy
armádního generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka
in memoriam Františka Truhláře.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Město Klatovy vypsalo dne 6. 3. 2019 další, v pořadí
5. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Zápůjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Klatov.

Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Horní
hranice

01

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

03

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

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

07

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

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

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
je u vestaveb či nástaveb bytů (8 let).
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Úroková sazba je pro všechny tituly stejná a je odvislá od
úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou. Poslední
známá úroková sazba je za měsíc únor 2019 a činí 2,94 %.

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová,
tel. 376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376 347 234.
V letošním roce již proběhlo jedno kolo FRB, ve kterém bude
zapůjčena jednomu žadateli částka ve výši 100 000 Kč.
Uzavírka podání žádostí 5. kola je 3. 5. 2019. Žadatelé se
o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce
června 2019.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky
06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty
současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden
titul u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství, jako ústřední orgán státní správy lesů
a jako věcně příslušný orgán podle příslušných předpisů, vydává
podle §51a lesního zákona
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Kterým MZe rozhodlo o následujících opatřeních
odchylných od ustanovení §31 odst. 6, §32 odst1 a §33 odst. 1-3
lesního zákona
1. V lesích na území ČR, s výjimkou lesů na území NP a jejich
ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do
31. 12. 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně
zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka aktivně
vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu
a účinnou asanaci zůstává zachována.
2. V lesích na území, které ke tvořeno katastrálními územími, jež
jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy
(pozn. – v současné době se netýká území ORP Klatovy),
která je jeho nedílnou součástí.
2.1. Se stanoví, že vlastník lesa není povinen používat jako
obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost
vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,
provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává
zachována.
2.2. Se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích
v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let
a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku.

2.3. Se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin
o souvislé výměře větší než 2 ha byly ponechány
nezalesněné pruhy o šířce 5 metrů ve vzdálenosti
přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům
zalesněné plochy, minimálně 20 metrů, a tam, kde
kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat
nezalesněný pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření
porostního pláště.
2.4. Se stanoví, že pokud vlastník lesa ponechá nezalesněný
pruh nebo pruhy podle bodu 2.3., považují se tyto pruhy
za bezlesí a o jejich plochu je možno snížit plochu
určenou k zalesnění v rámci plochy holiny.
3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení
veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy
oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
4. Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních
deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Celé znění tohoto opatření obecné povahy je zveřejněno na
úřední desce MÚ Klatovy – www.mukt.cz. V případě potřeby se
kdykoliv v úřední dny obracejte na příslušné pracovníky MÚ
Klatovy Ing. Libora Hoška (376 347 353) nebo Ing. Jaromíra
Máru (376 347 362).
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Pozvánka na klatovské letiště
Podobně jako v minulých letech bychom Vás rádi seznámili
s akcemi a událostmi, které proběhnou na klatovském letišti pod
záštitou společnosti Pink Aviation s.r.o. a ve spolupráci s místním
aeroklubem. Po intenzivních jednáních se starostou města Klatov
Mgr. Rudolfem Salvetrem jsme v letošním roce zavedli další
opatření, abychom co nejvíce vyšli vstříc požadavkům části
obyvatel na snížení hlukové zátěže v okolí letiště a přilehlých
obcích. Značně jsme proto zkrátili termíny aktivního provozu
a intenzitu letů během dnů, kdy tyto akce budou probíhat. Zároveň
tuto sezónu neorganizujeme žádný provoz s více než dvěma letouny
ve formaci.
Věříme, že díky tomu dokážeme nalézt rovnováhu mezi
početnou obcí návštěvníků a příznivců parašutistického sportu
a obyvateli Klatov i jejich okolí. Pro přímou komunikaci s občany
proto navíc zřizujeme e-mailovou adresu info@parasutismus.com.
Zde budeme na Vaše podněty co nejpružněji a podle daných
možností reagovat.
Jak jistě víte, klatovské letiště je jedním ze světově
nejznámějších parašutistických areálů, kde se provádí řada
národních para rekordů, soutěží a mnoho dalších atraktivních akcí.
Letiště zasazené do krásné podhorské krajiny je zajímavou destinací
nejen pro parašutisty samotné, ale i pro jejich rodinné příslušníky.
Areál letiště je zajímavý nejen svou primární leteckou
a parašutistickou aktivitou, nýbrž i příjemným prostředím restaurace
s terasou, kempem a přátelskou atmosférou.

Hojně jej proto vyhledávají také zahraniční návštěvníci, kteří tak
nemalou měrou pomáhají rozvoji turistického ruchu a jsou
významným přínosem pro místní ubytovací a restaurační zařízení.
Bližší informace k plánovanému provozu v období duben - říjen
2019:
27. 4. – 14. 5. Soutěž 10členných týmů, seskoky parašutistů ve
formacích, první seskoky parašutistických nováčků
25. 5. – 10. 6. Veřejný provoz, 40členné formace (30. 5. – 2. 6.),
trénink v pilotáží vysokorychlostních padáků, 16členné formace
(3. – 10. 6.)
27. 7. – 18. 8. Bigway camp s legendou parašutismu Petem
Allumem, pokus o český rekord ve formaci o 50 skokanech,
trénink pilotáže rychlých padáků s mistry světa Curtem a Jeanií
Bartholomew, freefly kemp pořádaný českými kouči – Czech
Made Boogie, Pink Canopy Piloting Open – atraktivní podívaná,
soutěž v pilotování rychlých padáků
3. – 6. 10. Veřejný provoz, hromadné seskoky parašutistů
Podrobnější rozpis je uveden v našem internetovém kalendáři.
Případné dotazy prosím adresujte na info@parasutismus.com
Těšíme se na Vaši návštěvu
Za Pink Aviation spol. s r.o.
Petr Hlaváček
jednatel společnosti
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Jednání rady města

Touhy …

Vážení Klatované,
v prvních májových dnech si
po celé zemi připomínáme
ukončení nejstrašnějšího válečného konfliktu v dějinách
lidstva. Roky hrůz, nesčíslné
množství padlých a umučených, hospodářský rozvrat.
To vše byla obrovská daň za
naši svobodu.
Nikdy bychom je pravděpodobně nepoznali v dnešní

ZDARMA

podobě nebýt chrabrosti
vojáků Rudé armády na
východě a spojeneckých vojsk
pod velením Američanů na
frontě západní.
5. května 1945 se všudypřítomná touha po svobodě
stala skutečností i v našem
městě.
Čas od času si kladu
otázku, po čem dnes vlastně
toužíme my. Žijeme již
dlouho v míru. Se všemi důsledky kladnými i zápornými.
Primární strachy a obavy
o holý život, o jídlo, o střechu
nad hlavou, prostě o nejzákladnější lidské potřeby
nemáme. Kdykoliv svobodně
překračujeme hranice. O současném životním standardu se
našim předkům ani nezdálo.
Přesto jsme často nespokojeni, neukojeni a velmi rádi
hledáme toho, kdo za náš
neúspěch či nespokojenost
může. A k tomu jsme navíc
ztratili nezbytnou míru
ostražitosti. Necháme se
snadno ošálit. Tu nekalými
prodejci blahobytu, jindy
manipulátory politickými (do-

mácími i zvenčí). Přemýšlet
a dávat si věci do souvislostí
nás „bolí“. Jak dokonalá živná
půda pro ty, kdo umí hledat
nepřítele a nabízet jednoduchá
řešení.
Odpověď na výše zmíněnou otázku není jednoduchá.
Zkusil jsem tedy při pietním
aktu u klatovské radnice vyjádřit vlastní touhu. Možná, že
osloví i některé z vás.
Přál bych si, abychom
používali rozum a stáli nohama pevně na zemi. Hledejme
ukotvení zde, v naší zemi,
v našem regionu, kde žijeme
po celé generace. Nehledejme
zbytečně nové cesty. Držme
se pevně tradičních hodnot
křesťanských,
kulturních
a společenských, které byly
a nadále musí být základním
pilířem života v civilizovaných zemích západní a střední
Evropy. Nenechme si je rozvrátit, rozmělnit či ukrást.
Patří k nim i svoboda
v nejširším slova smyslu, což
však ani náhodou neznamená,
že je bezbřehá. Mějme na
paměti, jak lehce se ztrácí, ale
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velmi těžko nabývá zpět.
Budiž nám pro to největším
varováním a důkazem miliony
našich předků, před jejichž
oběťmi se v květnových
dnech již po 74 let v hluboké
úctě skláníme.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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První změna územního plánu
Vážení čtenáři,
dne 23. dubna schválilo zastupitelstvo města první změnu
územního plánu. Změna byla,
jak zákon ukládá, vydána formou opatření obecné povahy.
Odbor výstavby a územního
plánování vložil její data do
evidence územně plánovací
činnosti a předal ji též odboru
regionálního rozvoje Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Zajistil
její publikování na internetových stránkách našeho města.
Změna územního plánu je
k dispozici občanům i v tištěné
podobě, a to na odboru výstavby a územního plánování a též na
odboru rozvoje města. Po více než dvou letech tak skončila první
etapa úprav územního plánu, který byl jako celek schválen
v červenci roku 2016. Rád bych poděkoval všem, kteří na změně
územního plánu pracovali a dovedli práci do dobrého konce.
Můžete namítnout „proč děkovat?“ Vždyť je to samozřejmou
součástí práce konkrétních lidí, kteří za ni „dostávají zaplaceno“.
Ano, je tomu tak, ale zároveň se při každém projektu či procesu
podobného charakteru narazí na nejrůznější problémy, překážky,
námitky, jejichž řešení – s ohledem na zákon, s ohledem na oprávněné zájmy zúčastněných i zájmy města a jeho vzhledu – vyžaduje
zvýšené úsilí a snahu. Proto děkuji.

Vydáním změny územního plánu ale proces jeho „další tvorby“
nekončí. V souladu s „Pravidly města Klatovy pro pořízení změn
územního plánu“ (pravidla jsou k dispozici na webu města) jsme
doposud přijali celkem 15 návrhů, jež budou projednány v tzv.
druhé změně územního plánu. Proces projednání, schválení
a vydání změny územního plánu je poměrně komplikovaný a časově náročný. Rád bych proto vyzval všechny ty, kteří ještě hodlají
předložit návrhy na změny územního plánu, aby tak učinili
nejpozději do 30. 6. 2019. Návrhy předložené do tohoto data
budou předmětem projednání v druhé změně územního plánu.
Ačkoliv nelze stanovit „jízdní řád“ změny územního plánu,
protože subjektů, které mohou celý proces oprávněně i neoprávněně ovlivnit je mnoho, předpokládáme, že:
a) do 30. 6. 2019 ukončíme příjem žádostí/návrhů na změnu
územního plánu,
b) v září 2019 projednáme tyto žádosti v komisi výstavby
a územního plánování rady města, následně:
c) v říjnu – listopadu žádosti projedná rada města a
d) v listopadu – prosinci 2019 je projedná zastupitelstvo města.
Ihned poté, co zastupitelstvo žádosti schválí, čímž skončí
první, „samosprávná část“ změny územního plánu, zahájí (v lednu
2020) projednání tzv. „Zadání změny územního plánu“ (dále budu
psát jen „zadání“) odbor výstavby a územního plánování. Jakmile
bude „zadání“ hotové, předloží je odbor opět ke schválení radě
města a zastupitelstvu města (koncem března nebo v dubnu 2020).
Po schválení „zadání“ zastupitelstvem přijde na řadu oprávněný
architekt. Ten zpracuje návrh druhé změny územního plánu
a předloží jej k projednání s občany, s dotčenými orgány
a samozřejmě opět s orgány města (optimálně 3–4 měsíce na
zpracování návrhu, 3–4 měsíce na jeho projednání). Definitivní
návrh (s vyřešenými připomínkami) bude opět (postupně)
předložen komisi výstavby a územního plánování, radě města
a zastupitelstvu města. Osvědčilo se nám ve věci územního plánu
a územních změn uskutečňovat pracovní semináře se zastupiteli.
Zastupitelky a zastupitelé mají možnost seznámit se se všemi
změnami podrobně a ve všech souvislostech. Bylo tomu tak při
projednání územního plánu v roce 2016 i nyní při jeho první
změně v roce 2019. Předpokládáme proto nejméně dva semináře
i v rámci projednání druhé změny územního plánu.
Proč celý proces tak detailně popisuji? Aby bylo zřejmé, jaký
věcný a časový rámec změna územního plánu představuje – řekněme v optimálním (bezproblémovém) procesu, kdy žádosti
a návrhy na změny územního plánu nenarazí na výrazné námitky
a připomínky. Často se ale stává, že se představy různých lidí
o možnostech využití toho či onoho území města liší. Pak
samozřejmě ti, kteří nesouhlasí s „tím či oním“, mohou využít
svého práva a podávat námitky, připomínky, a celý proces změny
územního plánu se tak prodlužuje. Je to cena za dobrý výsledek,
který bere v úvahu všechny oprávněné a relevantní názory.
Závěrem mi dovolte připomenout, že projednáním na
zastupitelstvu dne 23. 4. 2019 byly završeny práce na územních
studiích, o nichž jsem v minulosti opakovaně informoval veřejnost
a psal jsem o nich i ve Zpravodaji. Dnes jsou územní studie
hotové, jsou k dispozici na webu města a plní funkci, kterou jim
zákon a zpracovatel vymezuje – jsou (sice) neopominutelnou
součástí tzv. evidence územně plánovací činnosti, nicméně
v odůvodnitelných a odůvodněných případech lze nalézt řešení
odlišné, než studie předpokládá.
Přeji Vám hezké jaro,
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Naše město uspělo v soutěži o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci
Vážení občané,
Programu regenerace
město Klatovy letos v dubnu
opět obhájilo (již několik let
za sebou) 1. místo v krajském
kole soutěže o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón
za rok 2018. S oceněním je
spojena i odměna 100 000 Kč.
Poprvé naše město postoupilo
i mezi první tři nejúspěšnější
města v České republice a získalo další ocenění, se kterým je
rovněž spojena odměna ve výši 100 000 Kč. Obě odměny
budou využity na opravu klatovských památek. Město také
každoročně žádá Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí
příspěvku na obnovu nemovitých kulturních památek
v městské památkové zóně. Nyní nám byl přiznán příspěvek ve
výši 200 000 Kč. Konkrétně půjde o opravu vnějších fasád
a vnitřních omítek na domě čp. 148/I. v Denisově ulici a na
nátěr střešních plášťů okrouhlic a bašt městského opevnění.
Soutěž organizují společně Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury ČR
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s Českým
národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta
republiky. Předání ocenění se každoročně koná ve Španělském
sále na Pražském hradě.
Změna v oblasti sociálního bydlení
Město Klatovy vlastní 646 bytů, z nichž 193 je určeno pro
seniory, 18 je bezbariérových a 73 bytů je pro sociálně
znevýhodněné osoby (včetně ubytovacích jednotek v městské
ubytovně). Od dubna došlo ke změně postupu při přidělování
bytů či ubytování v rámci koncepce sociálního bydlení, tedy
u bytů pro sociálně znevýhodněné osoby. Zde jsou cílovou
skupinou například osoby ohrožené sociálním vyloučením
(nízkopříjmoví občané, samoživitelé), osoby ohrožené ztrátou
bydlení, či osoby ohrožené domácím násilím apod. Změna se
týká toho, že klient z výše uvedené cílové skupiny si požádá
o byt či ubytování na předepsaném formuláři, který je
k dispozici na webu města nebo přímo na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví. Na odboru je žádost evidována a následně
ji vyhodnocuje nově zřízená pracovní skupina pro sociální
bydlení, která poskytuje své stanovisko pro následné
rozhodnutí o přidělení bytu konkrétnímu zájemci. Komise
projednává žádosti o ubytování v městské ubytovně pro
dlouhodobý pobyt, v městských bytech určených pro sociální
bydlení, dále projednává situace nájemců městských bytů
a ubytovaných v městských ubytovnách, kteří jsou ohroženi
ztrátou bydlení. Před tím přijímala a evidovala tyto žádosti
Správa nemovitostí Klatovy. Žádosti o bezbariérové byty bude
nově vyřizovat také odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Město Klatovy se v letech 2016 – 2018 zapojilo do projektu
„Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení

v Plzeňském kraji“, který zpracovávalo Centrum pro komunitní
práci západní Čechy. V rámci tohoto projektu vznikl „Návrh
systému sociálního a prostupného bydlení ve městě Klatovy“
a jeho výstupem byl i návrh na zřízení odborné pracovní
skupiny pro sociální bydlení. Rada města ji zřídila s účinností
od 1. 4. 2019 při odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Pracovní skupina projednává situace nájemců městských bytů
či ubytovaných v ubytovnách pro dlouhodobý pobyt, kteří jsou
ohroženi ztrátou bydlení, a to na žádost a se souhlasem
dotčených osob. Také projednává případně i jiná témata
a problémy související s problematikou bydlení sociálně
znevýhodněných občanů. Výhodou je, že pracovní skupina
kromě zástupců města věnujících se sociální problematice
zahrnuje i zástupce kontaktního pracoviště ÚP a sociální
pracovníky dalších poskytovatelů sociální služeb ve městě
(Oblastní charity, Člověka v tísni, Diakonie a Domusu).
Prvotním předpokladem místní koncepce sociálního bydlení
je, že přednost v řešení osobní situace v oblasti bydlení mají
občané města Klatov a následně občané, kteří mají dlouhodobý
vztah k městu Klatovy. Principem sociálního bydlení
v Klatovech je sledovat potřeby konkrétního klienta a hledat
pro něj vhodné bydlení a zároveň reflektovat jeho snahu
o řešení osobní situace. Ta je zásadní, neboť nelze pomáhat
člověku, který o pomoc nestojí, nebo sám nevyvíjí žádnou
snahu zlepšit svoji situaci.
Předprodej vstupenek v kině
Od 1. května proběhla úprava rezervačního systému v kině
Šumava. Předprodej vstupenek je možný v pokladně kina
(hodinu před představením), v informačním centru na náměstí
nebo v předprodeji kulturního domu. Vstupenky lze zakoupit
také online na webových stránkách městského kulturního
střediska (http://www.mksklatovy.cz). Rezervace vstupenek je
možná pouze na 24 hodin. Zakoupit vstupenky z rezervace lze
na výše zmíněných místech a také online.
Vážení občané, přeji Vám krásné jaro.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
14. – 19. 5. Ať žije mravnost 2/4 - divadlo Janovice
21. – 26. 5. Ať žije mravnost 3/4 - divadlo Janovice
28. 5. – 2. 6. Ať žije mravnost 4/4 - divadlo Janovice
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
24. 5. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

8. 6. | sobota | 9.00 | velký sál KD |
MY A PŘÍRODA - Pěvecká soutěž dětí
a mládeže na téma příroda.

VÝSTAVY:
2. 5. – 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY
Netradiční pohledy na město lásky - výstava fotografií.

15. – 16. 6. | KLATOVSKÉ
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
15. 6. klatovská Hůrka, 16. 6. letní kino ǀ
Přehlídka divadelních spolků a společností.

3. 5. – 29. 5. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | galerie KD Klatovy ǀ
PŘEDÁVÁNÍ VESLA - výstava PaedDr. Zdeňky Hranáčové
a jejích studentů. Pořádá MKS Klatovy a Gymnázium Jaroslava
Vrchlického Klatovy.

20. 6. | čtvrtek | 17.00 | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů působících při MKS Klatovy v komponovaném programu.
22. 6. | sobota | KD Klatovy | Dětská vědecká konference

PŘIPRAVUJEME:
3. – 8. 6. | pondělí - sobota | 9 – 16:00 | galerie Atrium |
MY A PŘÍRODA
Výstava výtvarných a fotogr. prací dětí a mládeže na téma příroda.
7. 6. | 19.00 | velký sál KD | KONCERT NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ
ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy a Hudební škola Cham – Bavorsko.
Partnerské smyčce – společný smyčcový orchestr žáků a učitelů
ZUŠ J. Kličky a hudební školy v bavorském Chamu vznikl v roce
2009. Vedle koncertních vystoupení v Česku a Německu navazují
Partnerské smyčce přátelství s hudebníky v zahraničí. Pro koncert
nových přátelství byl přizván i Orchestrion (orchestr ZUŠ
J. Kličky Klatovy) a pěvecký sbor Fialky.

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 23. 6.
Karel Šlenger
Karel Šlenger (1903–1981), neznámý malíř z Podkrkonoší, předvedl na
jaře 1941 husarský kousek. Uprostřed války se mu v Praze U Topiče
na Národní třídě podařilo do posledního obrazu prodat svou výstavu.
Expozice autora, jehož dílo se za protektorátu pohybovalo na hranicích
Entartete Kunst, zakázaného umění, se stala senzací. Salon byl po dlouhé
době zcela vyprodán. Jako poradce při výběru tehdy asistoval hybatel
celé akce, malíř František Tichý. Na přelomu 20. - 30. let Šlenger žil
v Paříži a dotkl se zde metod a výrazů různých uměleckých směrů,
z nichž nejblíže mu byla tzv. Pařížská škola. V expresivitě však zašel
mnohem dál, ve strukturách, připomínajících mnohdy již reliéf,
zhmotňoval své pocity a stavy, a tak se na počátku 30. let stal ještě před
Jeanem Fautrierem anticipátorem informelu. Podobně lze uvažovat nad
částí jeho díla v souvislostech s Dubuffetem a Art brut. Šlengrovo dílo
má ikonický potenciál přesahující dějiny českého výtvarného umění.
24. 5., 17.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, Komentovaná
prohlídka výstavou Karel Šlenger se slavnostním křtem monografie
Karel Šlenger
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Do 23. 6.
Karel Šlenger / Monumentální malby
Pokračování monografické výstavy z Galerie U Bílého jednorožce
v prostorách barokního kostela představí autorovy dosud vzácně
vystavované monumentální kompozice z 30. - 50. let o rozměrech opony
velkého kamenného divadla. Monumentální figurální malby vznikaly
těsně před okupací a během ní. Reflektují předválečnou a válečnou

28. 6. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – Pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .

atmosféru. V našem umění prakticky nemají obdoby. Typická
šlengrovsky deformovaná figura a neskrývaný protiválečný náboj
umisťuje tato díla za hranicí Entartete Kunst, Zvrhlého umění. Na vsi
naštěstí tehdy zůstaly mimo pozornost. Po únoru 1948 na ně umělec
navazuje a kriticky se vyjadřuje k převratu a procesům. Z mušky
komunistických nohsledů unikl, když svoji kritiku režimu vykládal jako
protiválečné umění.
Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 10 – 12, 12.30 – 16 hodin
Do 26. 5., purkrabství hradu Klenová
Fotografové ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Umělecká podsbírka Fotografie, filmy, videa a jiná média vznikla v roce
2004 a doposud zahrnuje 245 sbírkových předmětů. V komornější
výstavě v prostorách hradního purkrabství bude představena její část v
cyklu mužů fotografů (výstava volně navazuje na výstavu z roku 2018
Fotografky ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová).
Do 26. 5., zámek Klenová
Linoryt II. – vernisáž výstavy
Od roku 2001 pořádá Galerie Klatovy / Klenová (jako jediná v České
republice) téměř každoročně na podzim ve vile Paule na Klenové
mezinárodní sympozium linorytu. V roce 2018 proběhl již 17. ročník.
Doposud se těchto sympozií zúčastnilo 117 autorů z České republiky,
Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Srbska,
Bosny a Hercegoviny, Litvy, Anglie, USA, Austrálie a Japonska.
Programové téma není na sympoziu určeno, autoři mohou tvořit volně.
Přesto se však mnoho výtvarníků nechává inspirovat prostředím
Klenové – jejím hradem, zámkem nebo přilehlou přírodou.
Výtvarná dílna
25. 5. 2019, 14.00 - vila Paula na Klenové
Kreativní dílna pro všechny věkové kategorie – korálkování
Vyrábět budeme korálková zvířátka a postavičky na ozdobu a pro radost.
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Opravy komunikací v květnu 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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:
Od 29. 4. 2019 cca do 31. 8. 2019 úplná uzavírka silnice III/11766
v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce
Točník, ve směru na Klatovy. Křižovatka v trase Dehtín – Předslav
zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní
trase Vícenice – Dehtín – Štěpánovice – Klatovy.
Rekonstrukce inženýrských sítí Jungmannova ulice – rekonstrukce
plynovodu, kanalizace, vodovodu, pokládka kabelu T-MOBILE,
rekonstrukce lamp a kabelu VO, celoplošná oprava povrchu vozovky
a chodníků.
Termíny provedení: plynovod – již proveden v roce 2018,
kanalizace a vodovod: 1. 4. - 24. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. - 21. 6. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Kryštofa Haranta –
rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek,
plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného
osvětlení, pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu
chodníků a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Jungmannova-Podhůrecká:
kanalizace a vodovod: 13. 5. – 21. 6. 2019,
MK + VO: 17. 6. – 17. 7. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE,
Úsek Podhůrecká-Nerudova:
kanalizace a vodovod: 17. 6. – 7. 7. 2019,
MK+VO: 8. 7. – 2. 8. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí
plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích
komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude
zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Voříškovy ulice v úseku mezi
Nerudovou a Podhůreckou – rekonstrukce plynovodního řadu včetně
přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná
oprava povrchu chodníků a vozovky, výstavba parkovacích stání.
Termíny provedení: plynovod: 14. 5. – 26. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. – 21. 6. 2019.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Nerudovy ulice v úseku mezi
Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizačního řadu,
vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek,
výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, výměna kabelu VN ČEZ,
pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníku,
parkovací plochy naproti budově zimního stadionu a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Domažlická-budova zimního stadionu:
plynovod: 24. 5.– 5. 6. 2019,
kanalizace a vodovod: 6. 6.– 30. 6. 2019,
kabel ČEZ: 13. 5. – 22. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 1. 7. – 31. 7. 2019,
Úsek budova zimního stadionu-Voříškova:
plynovod: 24. 5. – 5. 6. 2019,
vodovod: 14. 8. – 31. 8. 2019,
kabel ČEZ: 23. 5. – 12. 6. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 2. 9. – 21. 9. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu MK části ulic Čapkova a Machníkova – celoplošná
oprava povrchu části Čapkovy ulice v úseku Machníkova-Erbenovo
náměstí a části Machníkovy ulice v úseku Plánická-Čapkova,
vybudování nových uličních vpustí k odvedení dešťových vod.
Termín provedení: 29. 4. – 31. 5. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích
komunikací.
Oprava povrchu silnice I/22 v Domažlické ulici – investor stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o odfrézování a přebalení
povrchu vozovky v úseku od Plzeňské ul. k okružní křižovatce u Lidlu.
Termín provedení: 27. 5. – 30. 6. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčeného úseku, okružní
křižovatka „U LIDLU“ bude průjezdná. Objízdná trasa bude
vyznačena po tzv. „Severozápadním obchvatu“. Místní doprava
může k objížďce využít souběžné místní komunikace.
Rekonstrukce plynovodů podél silnice I/27 a v sídlišti Luby-sever
- investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení rekonstrukce
plynovodních potrubí umístěných v chodníku podél silnice I/27 v ulici
5. května a v sídlišti Luby-sever.
Termíny provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé
akce do 12. 7. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Město Klatovy
vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka/úřednice
hospodářského odboru
Pracovní náplň:
• Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování
průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů
a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava,
uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání
zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování
odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
Bližší informace na https://www.klatovy.cz/mukt/prace.asp

STRANA 6

KVĚTEN 2019

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba květen:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a st. svátky 13.00–17.00 h, pondělí zavřeno
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 29. 9. | Nové přírůstky v muzejních sbírkách – výstava nových
sbírkových předmětů muzea.
28. 5. – 29. 9. | PEKelně SE SOustřeď a jiné karetní hry – výstava
stolních her. Doprovodná akce k výstavě:
Mistr PEXESA Klatovy 2019 | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, p. o., vyhlašuje pexesový turnaj o titul Mistr PEXESA
Klatovy 2019; vstupné na turnaj 60/30,- Kč; přihlášky jsou závazné a
muzeum je přijímá do 31. 5., zájemci je mohou získat na webových
stránkách muzea, facebooku a v pokladně muzea.
Mimořádné akce:
18. 5. | sobota | 9.00–12.00 a 13.00–17.00 | Den muzeí – v tento den je
do všech výstav v muzeu volný vstup.
Pracovní seminář:
25. 5. | sobota | 10.00–14.00 | studovna muzea | Panenky z česaného
ovčího rouna – pod vedením Zuzany Smithové; kurzovné 300 Kč

květen 2019

splatné týden předem. Počet míst je omezen, proto je nutné se předem
přihlásit u p. Mgr. Ivany Sieberové (376 323 354, 376 326 362).
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
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 květen: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 15 osob),
mimořádné vstupné: 80/40 Kč
17. – 19. 5. | Pracovněnaučné pobyty pro mládež – projekty zaměřené
na údržbu nemovitostí skanzenu a sbírkového fondu klatovského muzea
v Expozici lidové architektury v Chanovicích.
Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235.

Akce v Městské knihovně Klatovy

květen 2019

Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
květen: „Recyklace látek“ – tašky, batohy, kapsy... Vystavuje Jaroslava
Reitspiesová.
Galerie knihovny:
„Boubín“, výstava NP Šumava k výročí 160 let ochrany Boubínského
pralesa. Autory fotografií jsou Pavel Hubený a Pavla Čížková.
„Od tvořílka k umělci“ – výstava obrazů malířek z bezděkovského
kurzu Jany Cardové. Krajiny, portréty, autoportréty, zátiší, figury – vše
je možné, když se přestanete malování bát.
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
„20 let v jezuitské koleji“ – výstava k 20. výročí působení klatovské
knihovny v prostorách jezuitské koleje.

z pražského Impact Hubu. Vstup volný. Občerstvení si můžete přinést
dle vlastní chuti.

Přednášky:
čtvrtek 16. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Českoslovenští letci v RAF – PhDr. Daniel Švec během své přednášky
vyzdvihne čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních
příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva
Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy
armádního generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka
in memoriam Františka Truhláře. Vstupné dobrovolné.
středa 22. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Kapličky, kaple, kostely a boží muka (nejen) na Klatovsku – beseda
a promítání s publicistou, spisovatelem a duchovním Mgr. Aloisem
Sassmannem. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 23. 5. od 8.30 hodin, společenský sál knihovny
Brain&Breakfast: Česko, ráj exekucí. Nebo ne? Jak to celé začalo
a jak z toho nyní ven. Přednášející Radek Hábl. Živý přenos přednášky

Oddělení pro děti a mládež:
Úterý 7., 14., 21. a 28. 5. od 15 do 16 hodin, společenský sál knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Karolína Majdlová a Chiko z Blatenských luk.Vstupné
dobrovolné.
pátek 10. a 17. 5. od 9 do 11 hodin, společenský sál knihovny
Do života s knihou – deník pro moje miminko. Dvoudenní dílna
s Tarou Novou. Od naskládání přes sešití až po vložení do desek
můžeme vytvořit první knížku pro svoje miminko. Kurzovné 300 Kč za
obě setkání. Materiál a pomůcky budou k dispozici.
Připravujeme na červen:
Výstava výrobků Jany Valečkové – v čítárně.
úterý 4. 6. od 8.30 hodin, společenský sál knihovny
Brain&Breakfast. Bonusová snídaně. Živý přenos přednášky
z pražského Impact Hubu. Vstup volný. Občerstvení si můžete přinést
dle vlastní chuti.
úterý 11. 6. od 16 hodin, galerie knihovny
Vernisáž výstavy Domu dětí a mládeže v Klatovech AFRIKA.
Výstava potrvá do 31. 8. 2019.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy
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Stálá divadelní scéna Klatovy – květen 2019
19. 5. neděle od 19.30, divadlo Klatovy
MISS DIETRICH lituje – Gail Louw
Matka a dcera. Regina Rázlová jako MARLENE DIETRICH
a Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve strhujícím rodinném
souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná
bitva s minulostí. Kdo zvítězí?
Divadlo Ungelt
Režie: Radovan Lipus
Překlad: Jitka Sloupová
Hrají: Regina Rázlová a Simona Postlerová
23. 5. čtvrtek od 17.00, divadlo Klatovy
DĚTI V AKCI - Taneční a pohybová přehlídka kroužků, které působí
při DDM Klatovy. Pořádá DDM Klatovy ve spolupráci se Stálou
divadelní scénou Klatovy.
27. 5. pondělí od 19.30, divadelní klub Klatovy
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALEČE
Nostalgické literárně hudební soirée Radovana Lipuse.
Dobrodružná expedice do historie kávy, kaváren, obrazem, zpěvem
i slovem. Z Paříže přes Vídeň až do Prahy ve snovém aeroplánu
kofeinovém! Účinkují: Apolena Veldová, Martin Stránský, Martin
Holec a Radovan Lipus
30. 5. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
KLATOVSKÉ HUDEBNÍ NADĚJE
Koncert Symfonického orchestru při ZUŠ J. Kličky Klatovy
Sólisté: Martin Cába - kytara, Michaela Kostková - housle, Tomáš
Hostýnek - klavír. Dirigent: Jan Kaňka
31. 5. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
BREJLE – Jiří Císler
Komedie, která je parodií na předsudky nošení brýlí. Jak a co všechno
se může stát, když si slabozraký pár odloží brýle a chce se seznámit,
rozhodně stojí za zhlédnutí.
Iva Production Agency. Režie a dramaturgie: Dana Bartůňková
Hrají: Natalie Venturová a Daniel Koťan
Představení navazuje na testování zraku pro veřejnost – VÍŠ,
JAK VIDÍŠ? 7. ročník osvětové kampaně Bezpečně za volantem,
péče o zrak 2019. 10.00 – 16.00 hodin – testování zraku ZDARMA
– Oční optika U Divadla, Kapitána Jaroše 146, Klatovy
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2019:
3. 6. pondělí od 19.30, divadlo Klatovy
MOJE HRA - Petr Abraham
Přeložené představení z 26. 2. 2019 – Vstupenky zůstávají v platnosti
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
právě protekl mezi prsty.
Režie: Jan Kačer
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková/Radana
Hermanová, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková,
Adéla Koutná, Martin Kubačák
Divadlo Kalich
6. 6. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU – Rey Cooney
Bláznivá komedie o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat
s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho
manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa...
Režie: Roman Štolpa
Hraji: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková / Alžbeta Stanková,
Mahulena Bočanová / Olga Želenská, Filip Tomsa, Ivana Andrlová
/ Veronika Jeníková / Pavla Vojáčková-Rychlá, Pavel Nečas / Zbyšek
Pantůček / Roman Štolpa, Marcel Vašinka, Sandra Černodrinská
/ Kristýna Kociánová / Radka Pavlovčinová, Juraj Bernáth / Martin
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Sobotka
Divadelní společnost Háta
11. 6. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
KOČKA V OREGÁNU - Torben Betts
Komedie vyprávějící o tom, co se stane, když
se setkají jemní velkoměstští intelektuálové s venkovskou zemitostí.
Co se v té chvíli stane s dávnými ambicemi, sny, touhami a v neposlední řadě s předsudky...?
Hra se stala hned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským
diváckým hitem a její uvedení provázely i recenze plné superlativů.
Režie: Lída Engelova
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk
Velen
Divadlo Kalich
20. 6. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
SCREAMERS – Smím prosit?
Travesti skupina Screamers pobaví zbrusu novou show „SMÍM
PROSIT?“ a to nejen imitováním tuzemských i zahraničních zpěváků,
ale i vtipnými scénkami. Vstupenky v prodeji od 20. 5. 2019
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net
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Město Klatovy
vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka/úřednice
odboru dopravy – přestupky
Pracovní náplň:
• Výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Bližší informace na https://www.klatovy.cz/mukt/prace.asp

Anketa o nejlepší provozovnu
roku 2019 v Klatovech
Vážení čtenáři,
hlasovat můžete v Informačním centru až do 20. 12. 2019
případně elektronicky na stránkách www.klatovy.cz/mukt.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2019 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení:

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa:

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2019 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

restaurační zařízení
Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

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

Podpis

* 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.

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XI. 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 - mjarosik@mukt.cz
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.
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Den s IZS

Vážení Klatované,
po několika letech jsme ve
čtvrtek 6. června měli možnost
na Erbenově náměstí opět
vidět představení se jednotlivých složek integrovaného
záchranného systému. Mnozí
návštěvníci byli přímo na
místě až překvapeni, o jak
rozpracovaný systém pomoci
občanům naší země v případě
nenadálých situací se jedná.
Netvoří jej ani zdaleka jen
složky základní, kde vůdčí roli
sehrává Hasičský záchranný
sbor ČR doplněný o Policii

ZDARMA

Příští jednání zastupitelstva

České republiky a Zdravotnickou záchrannou službu. Právě
s nimi se setkáváme nejčastěji.
Ve vzájemné koordinaci vyjíždějí prakticky ke každé
autonehodě.
Mají-li však zvládnout nejrůznější havarijní či kalamitní
situace a minimalizovat při
nich ohrožení obyvatel či
škody na majetku, neobejdou
se bez širokého spektra dalších
složek (armáda, Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba, dobrovolní
hasiči atd.). A především
v jejich případě se na záchranných akcích podílí vedle profesionálů i nemalé množství
dobrovolníků. Lidí, kteří nemalou část svého volného času
věnují odborné přípravě, aby
se v případě nutnosti mohli
plnohodnotně zapojit do
pomoci nejen svým sousedům,
ale třeba pro ně i zcela
neznámým lidem.
Nemohu nezmínit alespoň
dva postřehy z tohoto vydařeného dopoledne. Tím prvním
byla hojná účast žáků škol
z Klatov i jejich blízkého
okolí. Jsem přesvědčen, že
setkání s reálnými záchranáři

mnoha dětem výrazně poopraví představy vytvořené ve virtuálním světě. A pokud krom
toho, že by je skutečné příběhy
(mnohdy se smutným koncem)
mohly vést k větší opatrnosti
a zodpovědnosti, probudí třeba
též jejich zájem o práci
„záchranářů“, je to více než
dobře. Druhým postřehem pak
bylo vybavení jednotlivých
složek IZS. Nemusíme se dívat
nazpět o dvacet či třicet let,
abychom i laickým okem
postřehli diametrální rozdíl
v kvalitě potřebného vybavení.
Je to tak dobře, nejsou to
vyhozené peníze. Jsou to
prostředky, jež výrazně zvyšují
kvalitu života každého z nás.
Někdy ji až lehkomyslně
považujeme
za
úplnou
samozřejmost. Zdaleka tomu
tak není a mnohdy nám ji
závidí i ve vyspělém světě.
Zároveň jsem si jist, že
každý, kdo je ochoten pomáhat
druhým, si zaslouží být sám co
nejlépe ochráněn, aby se vždy
mohl ve zdraví navrátit zpět
domů ke svým blízkým.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 25. 6. 2019
malý sál kulturního domu
Jednání rady města

Úterý 2. 7. 2019
Úterý 16. 7. 2019
Vybráno z obsahu:

Regenerace panelového
sídliště Pod Hůrkou
strana 2
Několik střípků…
strana 3
Městské kulturní
středisko Klatovy
strana 4
Opravy komunikací
v červnu 2019
strana 5
Anketa:
Nejlepší provozovna
roku 2019 v Klatovech
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Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou
Vážení čtenáři Zpravodaje,
dovolte mi, abych v tomto
příspěvku připomněl projekt
„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou“. O záměru
regenerace tohoto sídliště
rozhodlo zastupitelstvo města
již v roce 2012. Z důvodu
značné rozsáhlosti předpokládaných prací a jejich finanční
náročnosti byl celý projekt
rozdělen do 10 etap. Komplexní řešení respektovalo
přání, požadavky a připomínky občanů, které vzešly z poznatků získaných průzkumy,
anketou i veřejným projednáním záměru s občany. Město
Klatovy na projekt získalo územní rozhodnutí, to je platné
i nyní, postupně dopracováváme další části projektových
dokumentací (stavební povolení) jednotlivých etap.

bude pracovat v území od Prusíkovy ulice směrem k Podhůrecké, řešen je prostor při Podhůrecké ulici (nové parkoviště),
okolí objektu občanské vybavenosti (kanceláře) a dále okolí
panelových domů v ul. Krátké. Bližší informace k této etapě
najdete opět na webových stránkách města. Pokud byste se
chtěli vyjádřit k předpokládaným pracím této etapy, vyplňte,
prosím, stručný dotazník, který jsme také umístili na web
města.
V této chvíli připravujeme projekty 3. etapy regenerace.
V jejím rámci bychom chtěli revitalizovat území mezi ulicemi
Nádražní, Podhůrecká, Cibulkova a Hlávkova. V plánu je
rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích stání,
veřejného osvětlení, obměna mobiliáře, úprava zeleně
a rekonstrukce stávajícího, dnes nevyužívaného sportovního
hřiště. Vzhledem k tomu, že záměry a rozsah regenerace
sídliště byly, jak už jsem zmínil, definovány v roce 2012,
chceme aktualizovat požadavky občanů na její obsah a rozsah.
Na recepci radnice je k dispozici v tištěné podobě dotazník, ten
samý je i na webu města. Uvítáme, když jej vyplníte. Vaše
odpovědi budou důležité pro tvorbu konečné podoby
regenerace a jejích etap.
Přeji Vám krásné léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

10 základních etap projektu revitalizace sídliště

Samotná regenerace sídliště byla zahájena v roce 2016
1. etapou, a to její I. částí - v prostoru Prusíkovy ulice. V roce
2017 následovala II. část této etapy. Byly opraveny chodníky,
komunikace, nahrazeno veřejné osvětlení. Současně byla
řešena parkovací místa a zeleň. Regeneraci předcházela
rekonstrukce a modernizace systému centrálního zásobování
teplem celého sídliště.
Z prostředků města byly zaplaceny práce na regeneraci
sídliště za více než 15,5 mil. Kč. Na rekonstrukci systému
zásobování teplem bylo vynaloženo 45,5 mil. Kč. I přes
nejrůznější problémy, na něž jsme narazili, se podařilo naplnit
cíl i účel 1. etapy regenerace.
Samozřejmě nás zajímá tzv. „zpětná vazba“ ze strany
občanů (nejen těch, kteří v sídlišti bydlí). Proto je na webových
stránkách a na facebooku města umístěn krátký dotazník.
V něm můžete vyjádřit své názory a připomínky k dnes již
hotové 1. etapě regenerace.
V dubnu 2019 schválilo zastupitelstvo realizaci 2. etapy.
Proběhnout by měla v roce 2020, předpokladem je získání
dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR. V druhé etapě se

Prusíkova ul.
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Několik střípků…
Zdravé město Klatovy v červnu
V červnu se koná několik akcí
v rámci projektu Zdravé
město Klatovy. V sobotu
8. června se uskutečnil již
8. ročník Avon pochodu.
Účast byla veliká, počasí
přálo, myslím, že si to všichni
užili. V našem „Avon zákoutí“
u hradeb v Plzeňské ulici jsme
zasadili v rámci pochodu
magnolii. Rád bych poděkoval všem, kteří se na této
akci podíleli a pomáhali
připravovat její program.
Jednou za dva roky pořádáme
Fórum zdravého města, které
se uskutečnilo v sále Střední
zemědělské a potravinářské školy v Klatovech v pondělí
10. června. Diskuse probíhala u tematických stolů (například
školství, volný čas a zdravý životní styl, občan a úřad…),
z nichž každý měl svého garanta. Výsledkem pak bylo
formování klatovských témat a nápadů, které následně ověříme
v anketě. Čeká nás ještě jedno školní fórum na Základní škole
Klatovy, Plánická ulice. Společně s klatovskými školami dále
chystáme akci s názvem „Táhneme za jeden provaz“
s podtitulem „Vyzkoušejte si svět handicapovaných“, která
proběhne 26. června od 9 do 12 hodin v Hostašových sadech.
Dvě nové výstavy na léto
Od 27. června bude zhruba měsíc k vidění v Hostašových
sadech (na oválu z kostek) výstava na devíti oboustranných
panelech s názvem Falešná hranice Akce „Kámen“ – Oběti
a strůjci nejutajovanějších zločinů StB (1948 – 1951). Zahájení
s komentářem autorky se uskuteční ve čtvrtek 27. června
v 10.30 hodin. Výstava mapuje téměř neznámou nezákonnou
činnost Státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let 20. století.
Vychází z příběhů publikovaných v knihách Kámen
(Nakladatelství Českého lesa 2013) a Falešné hranice (Argo
2018) Václavy Jandečkové. Expozici, kterou připravila
Společnost pro výzkum zločinů komunismu z.s., vznikla za
podpory Plzeňského kraje, města Klatovy, města Kdyně,
městysu Všeruby, obce Tři Sekery a soukromých dárců.
Druhou výstavu můžete nyní navštívit v prostoru někdejšího
mázhausu před informačním centrem v rohovém domě čp. 66/I
na náměstí. Jde o volně přístupnou expozici 3D modelů
vybraných barokních památek z česko-bavorského příhraničí.
Zajímavé modely zde budou k vidění od 13. června do
22. července. Výstavu pořádá ve spolupráci s městem v rámci
projektu „Peregrinus Silva Bohemica“ Západočeská univerzita
v Plzni, obecně prospěšná společnost Úhlava a Technische
Hochschule Deggendorf.
Nové odpočívadlo je vybaveno zásuvkou
U hracích prvků při Drnovém potoce u fotbalového hřiště
v Lubech letos přibylo další kryté odpočívadlo. Jde o frekventované místo u cyklostezky, které je napojeno na další trasy

a je hojně navštěvováno. Výhodou nového odpočívadla je
bezplatná zásuvka napájená pomocí solárních panelů. Můžete
si zde tak dobít například svůj mobil či tablet. Na podobná
odpočívadla narazíte i na dalších místech Pošumaví, například
v Plánici, Hrádku u Sušice či v Chanovicích. Všechna byla
vybudována v rámci projektu „Venkov 21. století“, který
realizovala Místní akční skupina Pošumaví, z.s. Šlo o tzv.
projekt spolupráce, který byl připraven společně s místními
akčními skupinami Železnohorský region a Region Kunětické
hory, na jejichž území byla tato odpočívadla rovněž
instalována.
Na všech místech jsou součástí odpočívadel i panely, které
obsahují informace o daném místě a tipech na výlety do okolí.
Je zde i QR kód, po jehož načtení se návštěvníkům zobrazí
podrobnější údaje.
Připravujeme oživené prohlídky městem
Společně s ochotníky z divadelních souborů Divadlo Rynek
a Za oponou nyní připravujeme třetí ročník oživených
prohlídek městem Za tajemstvím klatovských ulic. Snažíme se
je zaměřit vždy na nějaké vybrané období. V loňském roce to
byl přelom 19. a 20. století, kdy jsme chtěli připomenout dobu
konce Rakouska-Uherska a počátků první republiky. Ve scénkách se tak objevili například Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
a další učitelé klatovského gymnázia, architekt Josef Fanta či
umělec a bohém Josef Čejka. Letos se zaměříme zejména na
přelom 18. a 19. století a na lidi, kteří tehdy naše město
poznamenali a ovlivnili. Připomeneme tak zrušení jezuitského
řádu a existenci klatovského gymnázia, jeho významné
studenty Josefa Dobrovského a Václava Matěje Krameria,
napoleonské války a pěstování klatovských karafiátů
i klatovského lékaře, učence a spisovatele Karla Slavoje
Amerlinga atd.
Oživené prohlídky se budou konat stejně jako v loňském
roce v srpnu, opět ve dvou dnech – ve čtvrtek 15. 8. a v sobotu
17. 8. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat
v červenci na webových stránkách města a ve Zpravodaji.
Vážení občané, přeji Vám klidné a pohodové letní
měsíce.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
15. – 16. 6. | KLATOVSKÉ
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
8. ročník přehlídky divadelních spolků a společností.
15. 6. klatovská Hůrka
13.00 „PROČ JE MOŘE SLANÉ“ - Divadlo Hory Matky Boží
Představení je na motivy Jana Wericha o lidské lakotě, hamižnosti
a závisti, ale také o dobré vůli a správných hodnotách.
13.45 „MLYNÁŘOVA TLAMA“ - Šermdivadlo Clatonia
Představení o mlynáři, kterému upír unesl manželku…
15.00 „DOBA KAMENNÁ“ - Divadelní spolek při
ZŠ a MŠ Švihov. Mírně lechtivá hra nás zavede do doby, kdy
největším vynálezem byla motyka a muži vyznávali ženám lásku
udeřením do hlavy. Zápletka spočívá v ukradení motyky.
16. 6. letní kino
13.00 „BUBULÍNEK“
Loutkové divadlo Brouček MKS Klatovy.
Maňásková pohádka o jednom malém nezbedovi Bubulínkovi.
14.00 „O LIBUŠI, PŘEMYSLOVI A CTIRADOVI“
Ochotnické dětské divadlo ZŠ Bolešiny
Hra vychází ze Starých pověstí českých.
15.15 „Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert“
Ochotnické dětské divadlo ZŠ Bolešiny. Napsal: Jan Drda.
Režie: František Strnad.
20. 6. | čtvrtek | 17.00 | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů působících při MKS Klatovy v komponovaném programu.
22. 6. | sobota | KD Klatovy | Dětská vědecká konference
Pro všechny zvídavé děti! Přednášky, workshopy, herna, vědecké
stánky, turnaj, občerstvení, info: www.spektrum-kurzy.cz.

VÝSTAVY:
Do 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ
chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY
Netradiční pohledy na město lásky výstava fotografií.
PŘIPRAVUJEME:
13. – 14. 7. ǀ letní kino | KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
Tradiční akce o klatovské pouti.
17. 7. | 18.00 | náměstí Míru | letní hudební středy – CLOUD NINE
19. 7. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– „HOVORY W“ s Jiřím Werichem Petráškem
24. 7. | 18.00 | náměstí Míru | letní hudební středy – STRIPDOLLS
+ ZASTODESET
26. 7. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– WILD STICKS
27. 7. | 20.30 | náměstí Míru | IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
Od 19.00 hodin vystoupí skupina Chai.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.

28. 6. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

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

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.

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 10 – 12, 12.30 – 16 hodin

Výstava do 23. 6.
Karel Šlenger
Karel Šlenger (1903–1981), neznámý malíř z Podkrkonoší. Expozice
autora, jehož dílo se za protektorátu pohybovalo na hranicích Entartete
Kunst, zakázaného umění, se stala senzací. Šlengrovo dílo má ikonický
potenciál přesahující dějiny českého výtvarného umění.

Do 1. 9. 2019, zámek Klenová
Martin Kuriš
Na poli současné malby je malíř, ale také řezbář a autor her pro loutkové
divadlo a ve všech oborech své činnosti bytostný vypravěč příběhů
Výstava představí všechna odvětví Kurišovy tvorby v celé jejich poetice.

28. 6. 2019 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Vernisáž výstavy Jonáš Czesaný.
Jonáš Czesaný (1972), absolvent již reformované pražské Akademie
(malba u prof. Františka Hodonského, grafika u prof. Vladimíra Kokolii)
je představitel generace, jež vystoupila na scénu v 90. letech.
Výstava potrvá do 1. 9. 2019.

Do 1. 9. 2019, purkrabství hradu Klenová
Bedřich Grunzweig / New York
(1910, Brno – 2009, New York)
Výstava představí autorovy fotografie z New Yorku, kam v roce 1939
přicestoval z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava (jako jedinému
z celé rodiny se podařilo uniknout před holocaustem).

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

Do 25. 8. 2019, sýpka Klenová
David Cajthaml
Výstava v prostorách sýpky, založená na snově asociativním principu
a zároveň deníkovém charakteru Cajthamlovy tvorby.

27. 6. 2019 od 18 hodin, kostel sv. Vavřince v Klatovech
Vernisáž výstavy Společné cesty 7.
Již posedmé budou představena díla výtvarníků klatovského regionu
společně s výtvarníky německé příhraniční oblasti. Hlavním
pořadatelem výstavy je město Klatovy, galerie podporuje akci po
provozní a technické stránce. Výstava potrvá do 4. 8. 2019.

Koncert
21. 6. 2019, 18:00, hrad Klenová
Petr Bende & Bohouš Josef – Dva v jednom Tour
Akustický recitál plný pohody
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Opravy komunikací v červnu 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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:
Od 29. 4. 2019 cca do 31. 8. 2019 úplná uzavírka silnice III/11766
v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce
Točník, ve směru na Klatovy. Křižovatka v trase Dehtín – Předslav
zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní
trase Vícenice – Dehtín – Štěpánovice – Klatovy.
Rekonstrukce inženýrských sítí Jungmannova ulice – rekonstrukce
plynovodu, kanalizace, vodovodu, pokládka kabelu T-MOBILE,
rekonstrukce lamp a kabelu VO, celoplošná oprava povrchu vozovky
a chodníků.
Termíny provedení: plynovod – již proveden v roce 2018,
kanalizace a vodovod: dokončeno,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. - 21. 6. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Kryštofa Haranta –
rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek,
plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného
osvětlení, pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu
chodníků a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Jungmannova-Podhůrecká:
kanalizace a vodovod: 13. 5. – 21. 6. 2019,
MK + VO: 17. 6. – 17. 7. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE,
Úsek Podhůrecká-Nerudova:
kanalizace a vodovod: 17. 6. – 7. 7. 2019,
MK+VO: 8. 7. – 2. 8. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí
plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích
komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude
zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Voříškovy ulice v úseku mezi
Nerudovou a Podhůreckou – rekonstrukce plynovodního řadu včetně
přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná
oprava povrchu chodníků a vozovky, výstavba parkovacích stání.
Termíny provedení: plynovod: dokončeno,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. – 21. 6. 2019.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Nerudovy ulice v úseku mezi
Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizačního řadu,
vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek,
výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, výměna kabelu VN ČEZ,
pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníku,
parkovací plochy naproti budově zimního stadionu a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Domažlická – budova zimního stadionu:
plynovod: 24. 5.– 5. 6. 2019,
kanalizace a vodovod: 6. 6.– 30. 6. 2019,
kabel ČEZ: 13. 5. – 22. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 1. 7. – 31. 7. 2019,
Úsek budova zimního stadionu – Voříškova:
plynovod: 24. 5. – 5. 6. 2019,
vodovod: 14. 8. – 31. 8. 2019,
kabel ČEZ: 23. 5. – 12. 6. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 2. 9. – 21. 9. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu silnice I/22 v Domažlické ulici – investor stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o odfrézování a přebalení
povrchu vozovky v úseku od Plzeňské ul. k okružní křižovatce u Lidlu.
Termín provedení: 27. 5. – 30. 6. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčeného úseku, okružní
křižovatka „U LIDLU“ bude průjezdná. Objízdná trasa bude
vyznačena po tzv. „Severozápadním obchvatu“. Místní doprava
může k objížďce využít souběžné místní komunikace.
Rekonstrukce plynovodů podél silnice I/27 a v sídlišti Luby-sever
- investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení rekonstrukce
plynovodních potrubí umístěných v chodníku podél silnice I/27 v ulici
5. května a v sídlišti Luby-sever.
Termíny provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé
akce do 12. 7. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Rekonstrukce plynovodů v částech ulic Tyršova, Havlíčkova, Na
Bělidle, Krejčího nábřeží – investor stavby firma Gasnet. Jedná se
o provedení rekonstrukce plynovodních potrubí umístěných v chodníku
před čp. 291 – 447 v Tyršově ulici, ve vozovce v části Havlíčkovy ulice
v úseku Tyršova-Krejčího nábřeží, ve vozovce části Krejčího nábřeží
(vedle mostu), ve vozovce části ulice Na Bělidle v úseku Havlíčkova-bývalá vojenská ubytovna.
Termíny provedení po jednotlivých etapách, celá akce v období od
10. 6. 2019 do 30. 9. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Připravované stavby:
Rekonstrukce Kollárovy ulice – celoplošná výměna podkladních
a asfaltových vrstev, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného
osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo nábřeží.
Termín provedení: 15. 7. – 15. 10. 2019.
Rekonstrukce lesní cesty v lesoparku Hůrka – celoplošná oprava
povrchu lesní cesty.
Termín provedení: 1. 8. – 31. 10. 2019.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jungmannova ul.
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Rada města Klatov v působnosti valné hromady
Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele/jednatele společnosti
Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.
Podmínky účasti:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.
Požadavky na odbornou způsobilost:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ekonomický nebo technický
směr výhodou), praxe v řídící funkci minimálně 2 roky,
• organizační schopnosti,
• schopnost koncepční a metodické práce,
• dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti
správy nemovitostí,
• velmi dobré komunikační schopnosti,
• zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce na PC,
• znalost jednoho světového jazyka výhodou.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul,
• místo trvalého pobytu,
• kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu),
• telefonní a e-mailový kontakt,
• datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny
údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
(případně kopie dokladů o další kvalifikaci),
• motivační dopis (motivace k výkonu funkce),
• písemný návrh koncepce práce společnosti v rozsahu
max. 2 stran A4,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely řízení.
Předpokládané datum nástupu:
dohodou, po ukončení výběrového řízení.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději
do 24. 6. 2019 na adresu:
Město Klatovy
k rukám místostarosty Ing. Martina Kříže
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obálku označte „NEOTVÍRAT - výběrové řízení SNK s.r.o.“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Podklady pro výběrové řízení: Výsledky hospodaření Správy
nemovitostí Klatovy, s.r.o., za r. 2017 a 2018. (k dispozici na
https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp)

Město Klatovy
zastoupené společností
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.
NABÍZÍ PRONÁJEM
nebytového prostoru
v Plánické ul. 3/I, Klatovy,
o celkové rozloze 240 m2
NABÍZÍ PRONÁJEM
nebytového prostoru
v Kollárově ul. 400/II, Klatovy,
o celkové rozloze 57 m2
další informace o pronájmu:
e-mail: pzika@snklatovy.cz
telefon: 376 310 682, 775 190 130, 602 154 673
www.snklatovy.cz
Možnost prohlídky a bližší informace na výše
uvedených kontaktech.
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Stálá divadelní scéna Klatovy – červen 2019
18. 6. úterý od 16.00, divadlo Klatovy
NAHLÍŽENÍ 2019
Divadelní přehlídka Literárně dramatického oboru ZUŠ J. Kličky
Klatovy. Veřejnosti se ve třech blocích představí 9 představení, která se
letos urodila pod režijním vedením učitelů M. Lukášové, P. Benešové
a V. Kábrta. Součástí programu budou i inspirativní recitační vystoupení.
Vstup postranním vchodem z náměstí.
20. 6. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
SCREAMERS – Smím prosit?
Travesti skupina Screamers pobaví zbrusu novou show „SMÍM
PROSIT?“ a to nejen imitováním tuzemských i zahraničních zpěváků,
ale i vtipnými scénkami. Večer plný tance a zpěvu na téma elegance
a rodinné hodnoty z pohledu etiky a reality.
PŘIPRAVUJEME:
Zahájili jsme prodej předplatného na následující divadelní sezónu.
Abonmá 2019/2020 – přehled skupin: Večerní divadelní představení,
B – činohra Klatovy, C – činohra Klatovy, S – činohra Sušice,
K – Koncerty, D – Pohádky pro děti a rodiče, P – Klubové pořady.

www.divadlo.klatovynet.cz

Oblíbené koncertní duo Petr Novák a Tomáš
Hostýnek zahrají na dva klavíry naproti sobě, na
jeden klavír čtyřručně vedle sebe i každý sólově
díla Antonína Dvořáka a dalších českých a světových skladatelů napříč hudebními obdobími.
ÚNOR - ČAROVÁNÍ S KYTAROU – PROF.
ŠTĚPÁN RAK A JAN MATĚJ RAK
Koncert, kde zazní nejslavnější skladby těchto úžasných Mistrů kytary,
nebude nouze ani o improvizace a příjemné povídání. Tak, jak jsme na
koncertech se Štěpánem a Janem Matějem zvyklí...
BŘEZEN - MUZIKANTI, CO DĚLÁTE...?
Komponovaný pořad, který přiblíží Leoše Janáčka, hudební osobnost
světového formátu. Ve spolupráci s pedagogy a studenty ZUŠ J. Kličky
Klatovy pořad připravila Jana Marcinková Smolová.
DUBEN - HUDBA TÉMĚŘ PŘÍTOMNÁ
Večer složený z rozmanité hudby 20. století.
Na programu: J. Ježek, D. Milhaud, P. Eben a další...
Účinkují: Jan Aschenbrenner a hosté

Představení skupiny K – Koncerty:
LISTOPAD - VÁCLAV HUDEČEK A MARTIN HROCH
Koncert světoznámého houslového virtuosa Václava Hudečka a držitele
řady významných ocenění a uznávaného cembalisty Martina Hrocha.
PROSINEC - JIŘÍ SUCHÝ, JITKA MOLAVCOVÁ A ORCHESTR
DIVADLA SEMAFOR
Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří Suchý, se představí
v Klatovech za doprovodu orchestru divadla Semafor pod vedením
Jiřího Svobody. Společně se svou dlouholetou kolegyní Jitkou
Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu.
LEDEN - KLAVÍRNÍ RECITÁL TOMÁŠE HOSTÝNKA A PETRA
NOVÁKA Z DĚL ANTONÍNA DVOŘÁKA A DALŠÍCH
SKLADATELŮ

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
11. – 16. 6. Lucerna 1/4 - SušDivOch
18. – 23. 6. Lucerna 2/4 - SušDivOch
25. – 30. 6. Lucerna 3/4 - SušDivOch
2. – 7. 7. Lucerna 4/4 - SušDivOch
9. – 14. 7. historická konference Barokní jezuitské Klatovy 2019
16. – 21. 7. Bystřická traktoriáda 1/2
23. – 28. 7. Bystřická traktoriáda 1/2
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

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 distributorovi.

Přehled pořadů všech skupin předplatného naleznete na:
www.divadlo.klatovynet.cz.
Podrobnější informace na tel. 720 531 095, 773 900 931
nebo e-mail: propagace@divadloklatovy.cz.
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba červen:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a st. svátky 13.00–17.00 h, pondělí zavřeno
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:
28. 5. – 29. 9. | PEKelně SE SOustřeď a jiné karetní hry
– výstava stolních her.
do 29. 9. | Nové přírůstky v muzejních sbírkách
– výstava nových sbírkových předmětů muzea.
27. 6. – 29. 9. 2019 | Lubomír Pěknice – výstava obrazů.
Doprovodná akce k výstavě:
Mistr PEXESA Klatovy 2019 | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, p. o., vyhlašuje pexesový turnaj o titul Mistr PEXESA
Klatovy 2019; vstupné na turnaj 60/30,- Kč; přihlášky jsou závazné
a zájemci je mohou získat na webových stránkách muzea, facebooku
a v pokladně muzea. Pro účastníky turnaje bude připravena limitovaná
edice Pexesa klatovského muzea a další ceny. Hrací dny (dle počtu
přihlášených) jsou plánovány na červen (skupiny) a září (finále
a dohrávky). Aktuální informace budou uvedeny na webových
stránkách a facebooku muzea.

červen 2019

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 červen: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.
Vstupné do barokní lékárny: plné 80 Kč, snížené 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 červen: so a ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.
Plné vstupné: 40,- Kč, poloviční vstupné: 20,- Kč
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 15 osob),
mimořádné vstupné: 80/40 Kč
7. – 9. 6. 2019 a 30. 6. – 12. 7. 2019 | Pracovněnaučné pobyty pro
mládež – projekty zaměřené na údržbu nemovitostí skanzenu
a sbírkového fondu klatovského muzea v Expozici lidové architektury
v Chanovicích.
Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2019 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení:

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa:

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2019 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

restaurační zařízení
Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

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

Podpis

* 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.

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XI. 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 - mjarosik@mukt.cz
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.
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Jednání rady města

Prázdninové akce
dlouhá. Avšak bezvadně odvedené práce je za vojáky velké
množství. Poskytují totiž nezbytnou podporu a zabezpečení bojovým jednotkám celé
naší armády. Mnozí se i opakovaně zúčastnili zahraničních
misí. Obstáli v nich vždy se ctí.
Považuji si toho, že jsou
nedílnou součástí života
našeho města a přeji jim, aby
se vždy ve zdraví navraceli ke
svým rodinám.

Vážení Klatované,
od dubna se v našem městě
konala celá řada kulturních,
společenských i sportovních
akcí. O některých víkendech
jich bylo na výběr povícero.
Nejinak tomu bude také
v nadcházejících prázdninových týdnech.
Trochu v „utajení“ proběhla
v úterý 2. července významná
událost v Dragounských kasárnách. Příslušníci 142. praporu
oprav si při slavnostním
nástupu připomněli patnáct let
od svého vzniku. Mohlo by se
zdát, že to není doba příliš

Vrcholem letní sezóny bude
o druhém červencovém víkendu tradiční klatovská pouť.
Započne již ve čtvrtek 11. července vystoupením vojenského
folklorního
souboru
Ondráš. V následujících dnech
na něj, v rámci „Mezinárodního folklorního festivalu“
naváže pestrá směsice souborů
z domova i z ciziny. Nedílnou
součástí pouťového veselí
budou atrakce na Erbenově
náměstí, bohatý doprovodný
program či výstava klatovských karafiátů:
(www.klatovy.cz/icklatovy).
Počátkem
srpna
pak
kulturní pořady zastíní sport.
Málokdy se sídlům naší veli-

ZDARMA

kosti podaří být hostitelským
městem špičkového mezinárodního turnaje. Basketbalové
ME žen do 20 let přivede do
Klatov šestnáct nejlepších
evropských týmů a spolu
s nimi jejich příznivce. Není již
tajemstvím, že česká děvčata
odehrají všechny svoje zápasy
(ten první v sobotu 3. 8. 2019)
vždy od 18.00 hodin na
zimním stadionu. Věřím, že se
zde budou cítit opravdu jako
doma a fanoušci vytvoří jim
i jejich soupeřkám báječnou
sportovní atmosféru.
A co oba prázdninové
vrcholy (stejně tak i řadu
dalších akcí) spojuje? Měsíce
příprav, stovky hodin práce
často bez ohledu na soukromý
čas. Nerozlučně k nim patří
obrovská míra napětí pořadatelů a řešení nenadálých
situací. Uspořádat by je nešlo
ani bez významné podpory
celé řady partnerů. Chtěl bych
jim touto cestou všem poděkovat. Opomenout nemohu ani
velmi uvážlivý přístup klatovských zastupitelů. Díky jejich
rozhodování se „město“ může
dlouhodobě spolupodílet na
bohaté a divácky atraktivní
programové nabídce.

Úterý 16. 7. 2019
Úterý 20. 8. 2019
Vybráno z obsahu:

Předprázdninová setkání
s historií
strana 2
Nezaměnitelnou podobu
dal vrchu vodojem
strana 3
Opravy komunikací
v červnenci 2019
strana 5
Klatovská pouť 2019
program, dopravní
omezení
strana 7 a 8
Vážení Klatované,
přeji Vám krásné léto
a pokud Vám pracovní či jiné
důvody neumožní vycestovat
za poznáním jinam, jste
srdečně zváni k návštěvě pro
Vás připravených akcí. Věřte,
bude se na co dívat.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Předprázdninová setkání s historií
Dámy a pánové,
milí Klatované,
letošní léto začalo 21. 6.
v 17.54 našeho času. Chvíli
poté jsme zahájili Barokní
svatojánskou noc. Program,
který organizátoři připravili,
nám dal ochutnat baroka
opravdu plnými doušky –
zpěvu, poezie, krásné hudby,
barokní krmě i vůní, ohňostroje. Díky všem organizátorům,
vystupujícím, pomocníkům!
Díky stovce nadšenců, kteří
v tento večer oblékli barokní
kostýmy! Všichni jste se svým způsobem zasloužili o to, že
barokní svatojánská noc byla příjemným začátkem léta.
Klatovy a baroko se již nedají oddělit! Žije bývalá jezuitská
kolej - dnes zde např. najdeme knihovnu, městský ústav
sociálních služeb, úřady města – např. odbor výstavby
a územního plánování, odbor vnitřních věcí, kam si chodíme
pro občanské průkazy a cestovní pasy… a dokončuje se
rekonstrukce refektáře. V něm (ale pozor, nejen v něm, protože
projekt „pracuje“ na půdorysu cca 1200 m2) vznikne krásný
víceúčelový sál, ambitová chodba, klubovny, sociální zázemí,
jež se budou jistě záhy podílet na společenském a kulturním
životě našeho města. Intenzivně se pracuje i na obnově
jezuitského kostela. Postupná rekonstrukce a revitalizace
budov jezuitského kostela se tak stávají dobrým příkladem
spolupráce města a církve. Zbývá (a není to malý úkol) najít
vhodný projekt i pro bývalý jezuitský seminář („sodovkárnu“),
který je poslední budovou komplexu, jež dosud nenašel své
nové určení. Připomínka baroka v barokní svatojánské noci tak
byla událostí radostnou, příjemnou, nadějeplnou. Pomyslně
jsme se spojili s našimi barokními předchůdci. Nám i „jim“
jde/šlo o totéž. Aby nám Klatovy byly milým domovem a aby
se ve světě „neztratily.“

Společná fotka z Barokní svatojánské noci.

Den před barokní nocí, tj. 20. 6. 2019, jsme si připomněli
jinou, mladší, smutnější událost. Popravy nevinných lidí ve
Spáleném lese u Lub. Před 77 lety v době tzv. heydrichiády zde
klatovské gestapo zavraždilo 73 lidí jako odplatu za atentát na
nechvalně známého Reinharda Heydricha. Když na něj
českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík zaútočili,

Pietní akt ve Spáleném lese.

byl Heydrich na vrcholu svých sil, bezpochyby by svého
temného a ničivého génia využil k dalším represím a zlu. Při
bezprecedentním teroru, při němž také vyvraždili a se zemí
srovnali Lidice, se fašistům podařilo (bohužel kvůli zradě)
vypátrat sedm statečných parašutistů ukrytých v kryptě kostela
svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Když je
útočící nacisté vyzvali, aby se vzdali, v odpověď zaznělo:
„Nikdy se nevzdáme, jsme Češi!“ Parašutisté bojovali doslova
do posledního náboje a dechu. Neměli bychom si právě toto
více připomínat? Ve Spáleném lese jsem zmínil jejich jména,
byli jimi Josef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka,
Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. Nejstarší z nich byl
Josef Gabčík, bylo mu třicet. Nejmladší byl Josef Bublík, bylo
mu dvacet dva let! Parašutisté zřejmě měli volbu – chtěli proti
zlu bojovat a byli ochotni a schopni přinést oběť nejvyšší. Lidé,
kteří byli popraveni ve Spáleném lese, onu volbu neměli – byli
vybráni víceméně „náhodně jako odplata“. O krutosti této
odplaty svědčí, že mezi popravenými byly i těhotné ženy.
Strašným mementem jsou pak osudy rodin Viktorovy z Věšína
(společně s otcem a matkou museli 1. 7. 1942 zemřít i šestnáctiletý Jiří a devatenáctiletá Marie) a Krzákovy z Bernartic
(s otcem a matkou byly popraveny i dcery: osmnáctiletá
Zdeňka a jednadvacetiletá Jiřina). Hořkost jejich posledních
chvil musela být bezmezná a nevím, kde hledali útěchu, lze-li
ji vůbec v takové situaci najít. Je jistě správné, že si je
každoročně připomínáme. Nepřipomínáme si však jen jejich
smrt, nýbrž zejména jejich životy: lásku, touhy, naděje, které
jim byly uzmuty svévolným a krutým aktem pomsty. Jen ti, co
neznají svoji vlastní historii, jsou odsouzeni ji prožívat znova
a znova. Dík patří proto i učitelům, kteří do Lubského lesa
přivedli své studenty… ti tak lépe pochopí, co je dobro a zlo, co
chceme a čeho bychom se měli vyvarovat. Rozhodně nechceme
opakovat staré chyby, které vedly ke 2. světové válce. Jejich
počátkem byla nenávist, nepochopení, lhostejnost, nedostatek
prozřetelnosti a empatie… Důsledkem? Třeba právě zrůdné
popravy nevinných lidí ve Spáleném lese. Každý krok, který
vede k dobru světa, je chvályhodný. Je jím i tichá vzpomínka
na lidi zde popravené. Snad jejich oběť v tisíciletém koloběhu
světa nebyla marná.
Přeji Vám krásné léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Nezaměnitelnou podobu dal vrchu vodojem
Vážení občané,
na letní měsíce jsem si
připravil dva příspěvky
o místech, kam možná
chodíte na procházky a které
před více než 100 lety
vypadaly zcela jinak. V tomto
čísle se vypravíme na
„Vodojem“ či Němejcův
vrch, kde počátkem 20. století
vznikly
Husovy
sady.
Málokdo však dnes řekne
tomuto místu jinak než
„Vodojem“. Stejný název si
vysloužila i vilová čtvrť na
svazích kopce. Zlidovělý jednoduchý název dala kopci stavba
vodojemu z let 1903 - 1904. Ten na první pohled zaujme svojí
historizující architekturou, která měla v záměru svých tvůrců
vytvářet jakýsi protipól zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce
na opačném konci města. Voda sem byla přivedena zhruba
5 kilometrů dlouhým vodovodním řadem z čerpací stanice
vybudované na lukách mezi Točníkem a Chaloupkami.
Vodojem s nově vybudovaným městským vodovodem tehdy
nahradil bývalou vodárenskou věž při panském mlýně ve
Vídeňské ulici (ta pak byla zbořena) a zastaralý, prakticky
ještě středověký systém zásobování města vodou.

cesty, které byly osazeny lavičkami. Tím byl položen základ
dnešnímu parku (před tím byl Němejcův vrch bez stromů).
Později byly sady rozšiřovány a svého času zde stál i dřevěný
altán.
Na začátku 20. století byl zdroj pitné vody a vodojem
plánován pro patnáctitisícové město. Záhy se však ukázalo, že
tato kapacita je nedostatečná, a tak už v roce 1922 došlo
k posilování zdrojů. Ve čtyřicátých letech se opět projevil
nedostatek vody, a tak musel být následně postaven druhý
vodojem na Hůrce.
Z Vodojemu byl dříve krásný výhled na město, a tak není
divu, že právě sem mimo jiné zavedli Klatovští prezidenta
T. G. Masaryka při jeho návštěvě města 3. května 1923
(dokládají to i dochované fotografie).

Oživené prohlídky městem zavedou diváky do dob
krajského města
Třetí ročník oživených prohlídek „Za tajemstvím
klatovských ulic“ se letos uskuteční opět ve dvou dnech – ve
čtvrtek 15. 8. a v sobotu 17. 8. V obou termínech se budou
konat vždy od 18.00 hod., 19.00 hod., 20.00 hod. a ve 21.00
hod. Prodej vstupenek bude zahájen 19. 7. v informačním
centru města. Vycházky, které se konají ve spolupráci
s ochotníky z divadelních souborů Divadlo Rynek
a Za oponou, budou letos zaměřeny na dobu, kdy Klatovy
měly statut krajského města (1751-1849). Z tohoto
historického úseku dějin našeho města „oživíme“ několik
zajímavých osobností a připomeneme atmosféru těch časů.
Začátek prohlídek bude v průchodu bývalé jezuitské koleje
vedle Černé věže. O dalších podrobnostech Vás budeme
informovat na webových stránkách města.

Hledáme dobové fotografie a dokumenty

Vodojem na Němejcově vrchu.

Jak napsal ve své útlé brožuře „Stručný popis vodovodu
klatovského“ z roku 1909 Ing. Bohumil Belada, vodojem
obsahoval dvě vodní komory s obsahem každé 3000 hl vody
a postaven byl z dusaného cementového betonu. Vodojem je
schovaný ze dvou třetin v zemi a kolem nadzemní části
nasypali stavebníci (mimo průčelí) ještě hliněný val. Po
postavení vodojemu zde město oselo trávu a kolem nechalo
vysadit stromy. Právě tehdy vznikla i hlavní cesta k vodojemu
z dnešní Studentské ulice. Zároveň kolem byly upraveny další

Připravujeme výstavu fotografií a dalších dokumentů
(tiskoviny, filmové záběry…), které zachycují atmosféru
v roce 1989 a 1990 v Klatovech a život ve městě (obchody,
ulice, pohledy na město, foto z různých akcí…)
v osmdesátých letech a počátkem devadesátých let. Pokud
máte takové snímky či dokumenty, rádi bychom Vás požádali
o jejich zapůjčení. Můžete je donést do sekretariátu
místostarosty M. Kříže v prvním patře budovy čp. 66/I (nad
informačním centrem), kde si je naskenujeme, či je zaslat už
naskenované na e-mail mkriz@mukt.cz . Případně nás
kontaktujte telefonicky: 376 347 278. Děkuji Vám za
spolupráci.
Přeji Vám příjemné letní dny.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
13. – 14. 7. ǀ letní kino | KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
13. 7. | sobota |
12.00 – 12.30 JAN ČERMÁK
12.30 – 13.00 ONDŘEJ ŘÍMEK
13.15 – 13.45 BRÁCHOVÉ
14.00 – 15.00 VNUK A DĚDA BOHOUŠOVÉ JEŽCI
+ HOUSLISTKA JANA HOKOVSKÁ
15.15 – 16.15 JIŘÍ HOMOLKA
16.30 – 18.00 KŮROVCI
18.30 – 19.30 ŠMRNC
20.00 – 22.00 OBŠUKA
14. 7. | neděle |
12.00 – 12.30 HANKA MATĚJKOVÁ
13.00 – 14.30 HELIGONKY ALEŠE RUSŇÁKA
15.00 – 16.30 MRÁKOVŠTÍ HELIGONKÁŘI
16.30 – 18.00 ŠTREKA PPOSPO – První přespolní originální
staropražský pouťový orchestr
Moderátor: František Strnad.
17. 7. | 18.00 | náměstí Míru |
LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY – CLOUD NINE - plzeňská
kapela CLOUD NINE ve své tvorbě kombinuje vokály s pianem,
bicími a baskytarou, doplněnými výraznou elektronikou. Žánrově
se kapela nejvíce blíží k elektropopu, hudebně však mísí vlivy
i dalších stylů včetně rocku, indie popu a hip hopu.
19. 7. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– „HOVORY W“ s Jiřím Werichem Petráškem - Jiří Werich
Petrášek stíhá ve svém životě spoustu činností. Kromě toho, že je
ředitelem Evropské obchodní akademie v Děčíně, působí jako
moderátor, herec, dabér a bavič. Společný program s nakladatelem
Pavlem Mészárosem je postavený na setkávání s lidmi, laskavém
humoru a písničkách nejen Osvobozeného divadla. A tak si pan
nakladatel povídá s Jiřím Werichem Petráškem o všem možném
– o jeho tatínkovi, o herectví, o životě, o ženských, samozřejmě
o veselých zážitcích z natáčení, divadla i dabingu a vůbec o všem,
co bytí přináší i bere v duchu patřičného nadhledu a bývá při tom
sranda...
24. 7. | 18.00 | náměstí Míru | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY
– STRIP DOLLS - jsme crossover kapela z Klatov a fungujeme
od roku 2011. Máme rádi rock’n’roll, Plzeň, Jacka, freestyle
bike’n’roll, a tak podobně…
ZASTODESET - Mladá pop-rocková kapela Zastodeset vznikla
v roce 2012. Jejich největší předností jsou energická vystoupení
s moderní pódiovou show, která přináší nezkrotnou pozitivní
atmosféru celému publiku.

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
9. – 14. 7. historická konference Barokní jezuitské Klatovy 2019
16. – 21. 7. Bystřická traktoriáda 1/2
23. – 28. 7. Bystřická traktoriáda 1/2
30. 7. – 4. 8. Do hrobky tanečním krokem 1/4
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

26. 7. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY
V RENESANČNÍM DVORKU
– WILD STICKS - soubor Wild Sticks
je složený z profesionálních bubeníků –
studentů Jihočeské konzervatoře a mladých bubeníků z Českých Budějovic
a okolí. Hlavní bubenické jádro tvoří
zakladatel Zdeněk Koubek a 10 stálých bubeníků.
27. 7. | 20.30 | náměstí Míru | IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
– od 19.00 hodin vystoupí skupina Chai.
31. 7. | 18.00 | náměstí Míru | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY
– PETROVICKÁ SEDMIČKA – dechová kapela hrající
pošumavské skladby i jejich orchestrální úpravy.
VÝSTAVY:
Do 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY
Netradiční pohledy na město lásky - výstava fotografií.
PŘIPRAVUJEME:
2. 8. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– IVO ŠMOLDAS A ANTIKVARTET
7. 8. | 18.00 | náměstí Míru | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY
– WEGET ROCK +EKG HEART ROCK
9. 8. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– MARTA TÖPFEROVÁ A MILOKRAJ
14. 8. | 18.00 | náměstí Míru | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY
– RADIATOR + LIBERATE
16. 8. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ, PETR MACHÁČEK A JAKUB
ŠAFR TRIO
17. 8. | sobota | 14.00 | letní kino nebo náměstí Míru Klatovy |
COUNTRY ODPOLEDNE
21. 8. | 18.00 | náměstí Míru | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY
– UNGELLERKA
23. 8. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– IVO JAHELKA A MIROSLAV PALEČEK
31. 8. | sobota | 21.00 | náměstí Míru |
JANEK LEDECKÝ & BAND
od 19.00 hodin vystoupí známá klatovská skupina LORD rock.
31. 8. – 1. 9. | sobota – neděle | 9.00 – 17.00 | atrium KD |
VÝSTAVA MEČÍKŮ
Ve spolupráci s jejich pěstiteli pořádá MKS Klatovy.
Bližší informace budou v kulturním přehledu na srpen.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí – pátek – 8.00–13.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz
a v IC Klatovy, Vídeňská 66. Pro zasílání programů s předstihem se
zaregistrujte na www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
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Opravy komunikací v červenci 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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:
Od 29. 4. 2019 cca do 31. 8. 2019 úplná uzavírka silnice III/11766 v úseku od
křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce Točník, ve směru na
Klatovy. Křižovatka v trase Dehtín – Předslav zůstane průjezdná. Linková
autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice – Dehtín –
Štěpánovice – Klatovy.
Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Kryštofa Haranta – rekonstrukce
kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu
včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, pokládka kabelu
T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníků a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Jungmannova-Podhůrecká:
MK + VO: 17. 6. – 17. 7. 2019,
Úsek Podhůrecká-Nerudova:
kanalizace a vodovod: 17. 6. – 7. 7. 2019,
MK+VO: 8. 7. – 2. 8. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Voříškovy ulice v úseku mezi
Nerudovou a Podhůreckou – rekonstrukce plynovodního řadu včetně
přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná oprava
povrchu chodníků a vozovky, výstavba parkovacích stání.
Termíny provedení: plynovod: dokončeno,
MK+VO: 27. 5. – 31. 7. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Nerudovy ulice v úseku mezi
Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního
řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů
a sloupů veřejného osvětlení, výměna kabelu VN ČEZ, pokládka kabelu
T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníku, parkovací plochy naproti
budově zimního stadionu a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Domažlická – budova zimního stadionu:
MK+VO: 1. 7. – 31. 7. 2019,
Úsek budova zimního stadionu – Voříškova:
vodovod: 14. 8. – 31. 8. 2019, MK+VO: 2. 9. – 21. 9. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Podhůrecké ulice – rekonstrukce
plynovodního řadu, vodovodního řadu, veřejného osvětlení, celoplošná oprava
vozovky a chodníků v úseku Domažlická-areál mateřské školky.
Termíny provedení:
Úsek Voříškova-Harantova:
Plynovod: 1. 7. – 19. 7. 2019, MK+VO: 21. 8. – 11. 9. 2019,
Úsek Harantova-Domažlická:
Plynovod: 21. 8. – 14. 9. 2019, MK+VO: 16. 9. – 9. 10. 2019,
Úsek Voříškova-MŠ:
Vodovod: 21. 8. – 14. 9. 2019, MK+VO: 16. 9. – 9. 10. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova budou
průjezdné.
Po dobu uzavírky (v období od 1. 7. do 19. 7. 2019 a od 21. 8. do 9. 10. 2019)
bude zrušena obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod
stadionem, Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude
zřízena v ulici Voříškova.
Rekonstrukce Kollárovy ulice – celoplošná výměna podkladních
a asfaltových vrstev, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení
v úseku Plzeňská-Tylovo nábřeží.
Termín provedení:

vodovod a kanalizace: 15. 7. – 15. 8. 2019,
vozovka, chodníky, VO: 16. 8. – 15. 10. 2019.
Stavba bude provedena po etapách za úplné uzavírky komunikace,
křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou
vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul. Úzká,
Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.
Rekonstrukce plynovodů podél silnice I/27 a v sídlišti Luby-sever
- investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení rekonstrukce
plynovodních potrubí umístěných v chodníku podél silnice I/27 v ulici
5. května a v sídlišti Luby-sever.
Termíny provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé akce do
30. 9. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Rekonstrukce lesní cesty v lesoparku Hůrka – celoplošná oprava povrchu
lesní cesty. Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Termín provedení: v období 1.8. – 31. 10. 2019.
Oprava chodníků Mánesova čp. 791-795“ – celoplošná oprava povrchu
chodníků podél budov včetně přístupových chodníčků k jednotlivým
vchodům. Termín provedení: 1. 7. – 31. 7. 2019.
Stavba bude provedena za uzavření chodníku, přístup do jednotlivých
vchodů bude zabezpečen.
Oprava chodníku v části Pavlíkovy ulice – přeložení propadlých stávajících
žulových desek včetně sanace podkladní vrstvy v místě před parkem. Termín
provedení: v období od 15. 7. do 15. 8. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníku.
Oprava propustku u zpracovny ryb – oprava betonového propustku včetně
čela a zábradlí na vjezdu do Zpracovny ryb Klatovského rybářství. Termín
provedení: v období od 1. 7. do 31. 8. 2019.
Vjezd do areálu Zpracovny ryb bude umožněn.
Rekonstrukce plynovodů v částech ulic Tyršova, Havlíčkova, Na Bělidle,
Krejčího nábřeží – investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení
rekonstrukce plynovodních potrubí umístěných v chodníku před čp. 291 – 447
v Tyršově ulici, ve vozovce v části Havlíčkovy ulice v úseku Tyršova-Krejčího
nábřeží, ve vozovce části Krejčího nábřeží (vedle mostu), ve vozovce části
ulice Na Bělidle v úseku Havlíčkova - bývalá vojenská ubytovna.
Termíny provedení po jednotlivých etapách, celá akce v období od 10. 6. 2019
do 30. 9. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Připravované stavby:
Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Maxima Gorkého – spoluinvestoři
stavby Plzeňský kraj a město Klatovy. Jedná se o celoplošnou rekonstrukci
povrchu silnice 3. třídy v úseku od Plzeňské nad křižovatku s Kepkovou ul.,
celoplošnou opravu povrchu chodníků, výstavbu nového chodníku u travnaté
„cirkusové“ plochy, rekonstrukci a novou výstavbu parkovacích stání, stavební
úpravy vjezdů do sídliště a do pošty, rekonstrukci křižovatky s Kepkovou ulicí.
Stavbě bude předcházet rekonstrukce části parovodu a vodovodního řadu.
Termín provedení: 19. 8. 2019 – 30. 11. 2019.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí p. František
Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo Bc. Luboš
Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.
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Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

na místo

úředníka/úřednice
hospodářského odboru
Pracovní náplň:
Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných
účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění
změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční
dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb,
zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace.
Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce.
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:
• Středoškolské vzdělání nejlépe technického nebo stavebního
zaměření.
• 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.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového
řízení.

Desatero témat města Klatov
Už víme, jaká jsou… ale…
souhlasíte s nimi?
Níže uvedená témata, která vyplynula ze setkání občanů
Klatov na Fóru Zdravého města 10. 6. 2019 v sále Střední
školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Neúčastnili
jste se tohoto setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor!
Prosíme Vás, abyste označili max. 2 témata, která
považujete za nejdůležitější a jejichž řešení by podle
Vašeho názoru mělo být upřednostněno.
Anketa je řazena podle abecedy, nikoliv podle
důležitosti námětů - tu jim dáte svými hlasy.
Bezpečnost ve školách
Dostupnější odborná pomoc pro děti a rodiče
užívající návykové látky
Lepší využití Vodojemu – aktivity pro děti
Možnost bezpečného přecházení před Střední
školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech
Odklonění nákladní dopravy mimo město
Podpora drobných podnikatelů a jejich produktů
Preventivní programy a semináře na školách
- návykové látky, šikana, …
Včasná psychologická a psychiatrická pomoc pro
dítě v krizi
Větší podpora relaxačního cvičení pro ženy
Více odpadkových košů
Vylepšení kamerového systému
WC v Mercandinových sadech
TERMÍN odevzdání dotazníku je do 31. 7. 2019
Dotazník můžete odevzdat v Informačním centru na
náměstí Míru č. 66, nebo vyplnit elektronicky na
www.klatovy.cz.
S výsledkem budou občané seznámeni v Klatovském
zpravodaji a na webových stránkách.

Předpokládané datum nástupu:
dohodou, po ukončení výběrového řízení.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 30. 8. 2019 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení HO“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených
provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Městská knihovna Klatovy

Klatovská pouť v roce 2019 – program
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Klatovská pouť v roce 2019 – dopravní omezení
Vážení občané města,
v souvislosti s pořádáním klatovské pouti si Vám dovolujeme podat podrobnější informace o dopravních opatřeních.
V zájmu zajištění větší bezpečnosti návštěvníků pouti dojde
od pátku 12. 7. k uzavření průjezdu vozidel přes náměstí Míru
a od soboty 13. 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 12. 7. od 1.00 hodin do neděle 14. 7. cca do 22.00 hodin.
Na náměstí bude umožněn vjezd prodejcům na trhu a pořadatelům a hostům akce 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 13. 7. – 1.00 hodiny do neděle 14. 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
12. 7. 12.00 hodin do neděle 14. 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
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Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
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Sekat nebo nesekat?

Vážení Klatované,
výše zmíněnou otázku si
v poslední době asi položila
řada z nás. Vysoké teploty
počátkem prázdnin a dlouhé
měsíce trvající vláhový deficit
se pochopitelně podepsal na
stavu zelených ploch, klatovské nevyjímaje. Nutno ale
také říci, že se nejedná o nic
nového. Vypálené trávníky
jsme znali i před léty. Stačilo
pár horkých, suchých týdnů.
Rozdíl dnes je však v tom, že
na nás začíná doléhat obava

z možného nedostatku zejména spodních vod. Skokově
přibývají žádosti o povolení
nových studní, či spory sousedů při stržení vody v případě
prohlubování stávajících. Ale
to je trochu jiný příběh. Příběh
o způsobu hospodaření a zadržování vody v krajině…
Odpovídal jsem v minulých dnech na vícero dotazů
ohledně sekání městských
zelených ploch či jejich
zalévání. Technické služby
udržují 104 ha městské zeleně.
Četnost jejich sečení je různorodá (4 - 6x ročně). Nejčastěji
probíhá na místech s největším
pohybem obyvatel, tedy
v centru města, parcích a na
sídlištích. Přijde mi to logické
nejen s ohledem na vzhled
lokality, ale i proto, že řada
těchto ploch bývá využívána
k odpočinku a pohybu malých
dětí. Jakmile je zde tráva
vyšší, následují žádosti maminek o rychlé posekání zejména
v době, kdy jsme ze všech
stran upozorňováni na aktivitu
klíšťat.
Okrajové zelené plochy
jsou sekány 2x ročně a uchovávají si tak luční charakter.

ZDARMA
Jednání rady města

Nedílnou součástí městské
zeleně jsou rovněž květinové
záhony. V letošním roce byly
zkrášleny téměř 60 druhy
letniček. Celkově bylo vysázeno na 120 tis. sazenic
vypěstovaných přímo našimi
zahradníky. Udržet záhony
v dobré kondici není vůbec
jednoduché. Vyžadují pravidelné zalévání stejně jako
čerstvě vysázené dřeviny.
Používána je voda z Drnového
potoka. Její odběr je však
limitován povoleným množstvím. Stačí nám právě na výše
zmíněnou zálivku květin, na
časté zalévání rozsáhlých
zelených ploch nikoliv. Oproti
květinám však travnaté plochy
dokáží zregenerovat výrazně
rychleji.
A tak mi dovolte, vážení
Klatované, popřát vám hezký
zbytek léta a pokud vás snad
při prázdninových toulkách
pokropí dešťové kapky, přijměte je nikoliv jako pokažení
dne, ale jako něco potřebného
pro naši přírodu i pro nás
samotné.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 20. 8. 2019
Úterý 3. 9. 2019
Vybráno z obsahu:
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Letní historická etuda
Vážení čtenáři,
o prázdninách navštíví Klatovy
každoročně desetitisíce turistů.
Například jen do katakomb jich
v červenci a srpnu zavítá více než
22 tisíc. A protože jsou zpravidla
zvídaví, čas od času tak leckdo
z vás dostane příležitost
odpovědět na otázku: „Co u vás
stojí za zhlédnutí, kam mám zajít
a proč?“ Jsem rád, že je
v Klatovech kam takového
tazatele poslat … anebo se
mýlím? Nezřídka zazní těžší
otázka: „…a kdo z Klatov se
proslavil ve světě? Kdo je od
vás?“ Pominu-li definici „proslavil se“, jež může mít svá úskalí,
protože jsou i tací, kteří se „proslavili nechvalně“, skrývá se za touto
otázkou prostá touha dozvědět se cosi o našem městě. A té bychom
měli vyhovět a měli bychom na takovou otázku odpovědět. Avšak ruku
na srdce, milí Klatované. Víme to? Víme, kdo všechno „z našich uspěl
a proslavil se ve světě, v dobrém slova smyslu“?
Chcete-li se prázdninově a dovolenkově otestovat, vezměte papír
a tužku a pište! Kolik jmen dokážete napsat za jednu jedinou minutu?
Na kolik slavných Klatovanů si vzpomenete?
Dovolím si Vám nabídnout dva zajímavé tipy, dva muže, kteří ve
své době slavní byli a na své Klatovy bezesporu nezapomněli!
Tím prvním je Ludevít Procházka. Před koncem června o něm
přednášeli v městské knihovně Jana Vojtěšková a Jiří Kroupa. Skvěle.
Škoda jen, že krásné počasí a blízkost prázdnin a dovolených jim
poněkud „odvála publikum“. Jejich přednášku doplnil zajímavými
glosami věhlasný profesor a nestor českých dějin umění Pavel Preiss,
jenž je s Ludevítem Procházkou spřízněn. Kdo tedy byl onen (doposud
většině z nás) neznámý a tajemný Ludevít Procházka? Profesí a zájmů
měl povícero, dnešním moderním jazykem bychom asi řekli, že byl
zejména významným českým hudebním manažerem své doby.
Ludevít Procházka se narodil v Klatovech roku 1837 a strávil zde
prvních osmnáct let svého života. Jeho tatínek Josef Alois Procházka
byl klatovským varhaníkem, a protože i malý Ludevít záhy projevil
talent i lásku k hudbě, stal se otec, přirozeně, jeho prvním hudebním
učitelem. Nebyl sám – Ludevítovi se v Klatovech věnoval i skladatel
Leopold Měchura. V roce 1855 odešel Ludevít do Prahy, aby studoval
práva. Nezapomněl ani na hudbu: hudební teorii a klavír jej učil
Bedřich Smetana. Jejich setkání bylo
osudové. Postupem času se Ludevít
Procházka, právník a úředník magistrátu, stal
jedním z prvních a ve své době největších
(bohužel dnes neprávem opomíjených)
propagátorů Smetanovy hudby, české hudby.
Ludevít se velmi angažoval v činnosti
zpěváckých spolků, jež byly tehdejším
fenoménem. Byl zakládajícím členem
spolku Hlahol (a jeho prvním jednatelem),
též zakládajícím členem Umělecké besedy
Ludevít Procházka. (a jednatelem jejího hudebního odboru), byl
„pravou rukou Smetanovou“. Významná je i jeho činnost hudebně
kritická. Ve svém pražském domě pořádal zajímavé hudební produkce
(sám byl totiž výborný klavírista a dokonce i hudbu skládal). Hosté byli
výjimeční – našli byste mezi nimi Bedřicha Smetanu, kterého jsem již
zmínil, ale například i Antonína Dvořáka, vlastně pražskou českou
kulturní elitu té doby. Hudba se stala Ludevítovi osudem: oženil se
s operní pěvkyní Martou Reisingerovou (1849-1903). V roce 1878
společně odešli z Prahy do Hamburku, Marie získala angažmá v místní
opeře, „právník a úředník magistrátu Procházka“ učil na konzervatoři.

Procházka, věren svému naturelu, i v Hamburku aktivně prosazoval
díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Uspěl. Hamburská opera
uvedla Smetanovu operu Dvě vdovy.
Ludevít Procházka i jeho žena si vedli deníky a pečlivě uchovávali
fotky, dopisy, alba. I díky tomu o nich mohli autoři Vojtěšková/Kroupa
vydat dvě zajímavé knihy, které si zvídaví čtenáři mohou půjčit v naší
městské knihovně. Knihy dokazují, že se tento klatovský rodák ve
světě rozhodně neztratil.
Pro druhý tip se vypravíme do Chrudimi. Tam v roce 1620
dobrovolně ukončil život jiný klatovský rodák - Samuel Fontin
Klatovský, chrudimský primátor a významný úředník chrudimského
kraje. Jeho čin byl zřejmě „odpovědí na pozvání na Pražský hrad“,
které Fontin dostal po bitvě na Bílé hoře. Obával se asi, že bude v Praze
zajat a souzen za odboj proti císaři Ferdinandovi II. Habsburskému.
Samuel Fontin patřil k výrazným příznivcům zimního krále Fridricha
Falckého, jehož dny i vláda byly bělohorskou porážkou rychle sečteny.
Samuel se narodil v roce 1560 v Klatovech. Do Chrudimi odešel v roce
1585. Působil zde jako učitel, dvakrát se výhodně oženil, domohl se
majetku, uznání i funkce primátora. V roce 1614 zadal místnímu malíři
Matouši Radoušovi vytvoření svého epitafu. Pravděpodobně začínal
v té době bilancovat svůj život. Touha „připomenout se“ svým
následovníkům mu nebyla cizí. Snad tedy chápal epitaf jako pomyslné
poselství do budoucnosti. A Fontinův epitaf by nás, Klatovany, měl
vyzvat k malému výletu do Chrudimi. Proč? Ústředním prvkem epitafu
je obraz, portrét Samuela Fontina a jeho dvou žen, v pozadí za nimi
najdeme druhé nejstarší, zřejmě autentické, vyobrazení města
Klatov, datované právě rokem 1614. Dovolím si malou prázdninovou
hádanku nakonec: „Které je nejstarší autentické vyobrazení města
Klatov? Kdo je jeho autorem a z jakého roku ono vyobrazení je? Tomu,
kdo z Vás mi nejrychleji správně odpoví (na e-mail
vchroust@mukt.cz ), daruji krásnou knihu KLATOVY, vydanou
nakladatelstvím Lidové noviny v roce 2010. Ta na své 160. straně
obsahuje i pohled na Klatovy zobrazený na Fontinově epitafu.
Jak Samuel Fontin na přelomu 16. a 17. st., tak Ludevít Procházka
v 19. st. byli hrdými klatovskými rodáky, kteří se ve světě neztratili
a na své rodné město nezapomněli. Neměli bychom na ně zapomínat
ani my. Oba vlastně předznamenali osud mnoha současných
Klatovanů, kteří odcházejí doslova do celého světa, povětšinou za svou
profesí. Nesmíme jako Klatované žijící v Klatovech zapomínat na „ty
své v širokém a dalekém světě“. Musíme na ně, zaslouží-li si to, být
náležitě hrdi. Jsme spojeni osudem! Ten osud má své jméno: Klatovy.
Přeji Vám krásné, příjemné léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Portrét Samuela Fontina a jeho dvou žen.
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Šibeniční vrch postupně obklopila vilová zástavba
Vážení občané,
pro srpnové číslo zpravodaje
jsem si připravil malý exkurz
do minulosti klatovského
Šibeničního vrchu. Místo, na
kterém se několik století
popravovalo, se nachází
v zástavbě rodinných domků,
v ulici s příznačným názvem
Ke spravedlnosti. Dnes
někdejší šibenici a popravené
připomíná malý pahorek, na
němž stojí na kamenném
podstavci s nápisem obnovený
železný kříž. V minulosti stál
před křížem ještě kalich a byl odtud pěkný výhled, neboť vrch
nebyl původně zcela zalesněn. Poslední poprava se zde
odehrála 13. října 1842 (oběšen byl Jan Selig z Poběžovic za
loupežnou vraždu Alžběty Knarrové).
Díky aktivitě okrašlovacího spolku a Msgre. Jana Volfa
(1863–1938; biskupský notář, katecheta měšťanských dívčích
škol a spisovatel) byl šibeniční vrch počátkem 20. století nově
upraven. Z usnesení obecního zastupitelstva z 31. 3. 1909 byl
zalesněn pozemek č. kat. 2019 na Šibeničním vršku panem
Cafourkem z Písku a upraven na sad společně s již zalesněnou
obecní strání Šibeničního vrchu. V roce 1927 byl upraven taras
popraviště. Z usnesení obecního zastupitelstva z 2. 8. 1929 byla
postavena na Šibeničním vršku transformační stanice.
Po první světové válce zde ve směru od Křesťanského vrchu
postupně vyrostla vilová čtvrť. Podoba staré šibenice je
zachycena na rytině Klatov z roku 1602 od Jana Willenberga.
Jednalo se o mohutnou zděnou stavbu, ze které na hoře
vystupovaly mimo její půdorys trámy šibenice.
V roce 1725 se stal katem někdejší právní posel a katův
holomek Jan Hus, v jehož rodině se katovské řemeslo pak
dědilo. V devadesátých letech 18. století Klatovští v souvislosti

s reformami císaře Josefa II. funkci kata zrušili. Poslední kat
pak obci odevzdal své nástroje, předně popravčí meč, ale
i cejchy či španělské boty. Tyto exponáty si ostatně můžete
prohlédnout ve stálé expozici klatovského muzea.
K popravišti na Šibeniční vrch vedla cesta kolem tzv.
„Čertova lochu“, kterému se také někdy říkalo „Panenský
sklep“ či „Princovna“. Šlo o do skály vytesané vězení, do
kterého se zavírali hříšníci za určité, přesně vymezené delikty.
To ostatně platilo i pro další středověká vězení ve městě, která
byla členěna i podle postavení provinilců – například pro měšťany bylo vězení na radnici, pro obyvatele předměstí v bráně,
do okrouhlice byli vsazováni alkoholici, rváči a flamendři,
v šatlavě skončili zloději a podvodníci a konečně Čertův loch
byl vyhrazen zejména pro sexuální delikty, ale pobyl si zde
v roce 1698 tři dny a noci třeba i klatovský hrobař, který
opakovaně týral vlastního otce. Následně mu soud vyměřil
ještě šedesát ran býkovcem. Exekuci měly pro výstrahu
přihlížet děti z klatovské školy. Také sem byli někdy zavíráni
dlužníci.
V Koldinově ulici (pojmenovaná příznačně po klatovském
rodákovi, právníku Pavlu Kristiánu z Koldína) najdeme dnes
při silnici pět sklepů zahloubených do svahu Šibeničního
vrchu. Ten pravý, středověký, který můžeme ztotožnit
s Čertovým lochem, je však jen jeden. Když přicházíme
k Šibeničnímu vrchu od křižovatky pod nemocnicí, je prvním
v řadě a nad ním vede od sousedních garáží pěšina na vrchol.
Vchod je nyní opatřen opracovaným novodobým kamenným
rámem s kovovými dveřmi. Další čtyři sklepy vznikly až na
počátku 20. století, tři jsou vedle sebe zhruba uprostřed svahu
a poslední z roku 1902 je u zatáčky. Tyto sklepy vybudovali
obyvatelé okolních domů pro uskladnění zeleniny. Jsou tvořeny
jednou úzkou prostorou částečně vytesanou do skály. Čertův
loch, který sloužil od 19. století k podobným účelům, je
členitější. Tvoří jej přístupová vyzděná chodba (zřejmě vznikla
až později), na kterou navazují tři malé prostory – kobky.
Přeji Vám pohodový srpen.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
9. 8. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– MARTA TÖPFEROVÁ A MILOKRAJ
Marta Töpferová (zpěv, cuatro) Stanislav Palúch (housle) Marcel
Comendant (cimbál) David Dorůžka (kytara) Peter Korman
(kontrabas). Marta Töpferová je jednou z nejunikátnějších zpěvaček a skladatelek své generace. Dcera českých herců se narodila
v Ostravě a v roce 1987 emigrovala do Spojených států, kde vyrůstala s různými kulturními vlivy. Tento osud ji přiměl ke zpívání
a psaní hudby, čerpající nejen z jejích českých kořenů, ale i z latinskoamerické hudby, se kterou se hluboce sblížila díky
hispánské komunitě v USA.
14. 8. | 18.00 | náměstí Míru | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY
– RADIATOR – populární rocková kapela stavící převážně na
svém vlastním repertoáru.
– LIBERATE – metalisti, kteří zpívají o historii a ještě k tomu
v latině? To jsou Liberate.
16. 8. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ, PETR MACHÁČEK A JAKUB
ŠAFR TRIO – „ČERNOBÍLÝ KONCERT“
Dáša Zázvůrková + Petr Macháček + Jakub Šafr Trio = pět
hudebníků - hudební matematika, která má svou logiku.
Členové divadla SeMaFor pro vás připravili podvečer plný
nestárnoucích hitů - tentokrát v černobílých tónech. Opět se
můžete těšit na pohodový swingový koncert plný známých písní
v podání mladých profesionálních hudebníků.
17. 8. | sobota | 14.00 | letní kino nebo náměstí Míru Klatovy
(podle počasí) |
COUNTRY ODPOLEDNE
14.00 | KAPELA F.R.C.
16.00 | KAPELA MHS PLZEŇ
18.00 | KAPELA BLUEGATE S ILON LEICHTOVOU
21. 8. | 18.00 | náměstí Míru | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY
– UNGELLERKA – je malá dechovka, která se specializuje na
písně lidové tvorby a hraje především pro radost.
23. 8. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
DVOJKONCERT IVO JAHELKA A MIROSLAV PALEČEK
Pořad sestává ze dvou samostatných částí, z nichž každá trvá cca
1 hodinu. Po společném úvodním bloku se v té první představí
Miroslav Paleček – 1/2 známé dvojice Paleček a Janík, která patří
k legendám českého folku. V originální interpretaci zazpívá nejen
oblíbené JEŽKÁRNY - písně V+W+J, ale i řadu svých osobitých
autorských skladeb.
V druhé části pořadu pobaví Ivo Jahelka, který je známý jako
„zpívající právník“, svými zhudebněnými soudničkami, baladami

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
6. – 11. 8. Do hrobky tanečním krokem - Divadlo Plánice - 2/4
13. – 18. 8. Do hrobky tanečním krokem - Divadlo Plánice - 3/4
20. – 25. 8. Do hrobky tanečním krokem - Divadlo Plánice - 4/4
27. 8. – 1. 9. Švec a čert 1/3 - divadlo Příchovice
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

ze života a perličkami přímo ze
soudních síní a předsíní.
31. 8. | sobota | 21.00 | náměstí Míru |
JANEK LEDECKÝ & BAND
od 19.00 hodin vystoupí známá klatovská skupina LORD rock.
VÝSTAVY:
31. 8. – 1. 9. | sobota 9.00 – 18.00 | neděle 9.00 – 17.00 | atrium KD |
VÝSTAVA MEČÍKŮ
– nejnovější a špičkové odrůdy české i zahraniční!
Doprovodné akce:
- prodej květin, sadby tulipánů, kosatců a narcisů
- po celou dobu poradenská služba
- ochutnávka ŽELEZNORUDSKÉHO PIVA
Ve spolupráci s pěstiteli mečíků pořádá MKS Klatovy.
Do 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 13.00 ǀ chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY
Netradiční pohledy na město lásky - výstava fotografií.
ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok 2019/2020 v kulturním
domě - Přehled kroužků a kurzů:
Mažoretky MODERN, Taneční skupina MODERN, Orientální
a břišní tance, Šermdivadlo CLATONIA, Loutkový soubor
BROUČEK, Taneční pro dospělé, Sebeobrana (ne)jen pro ženy,
Kurz paličkování, Kondiční a zdravotní cvičení, Tai-chi,
Tancování (country) s Františkem Čermákem, Fotoklub, Klub
numismatiků, Klub filatelistů.
Mažoretky MODERN zvou do svých řad nové členky!
Přípravka je již pro děti od 5 let, vždy ve čtvrtek od 15 do 16 hod.
Přihlášky do kroužků a kurzů online na:
www.mksklatovy.cz/page/9978/prihlasky
Zápisy do kroužků budou probíhat v průběhu měsíce září.
PŘIPRAVUJEME:
6. 9. | pátek | 19.00 | náměstí Míru |
UKRADENÝ VJECY – koncert k výročí kapely.
20. 9. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
28. 9. | sobota | 11.00 | náměstí Míru |
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
- Svatováclavská jízda a kulturní program.
28. 9. | sobota | 19.00 | sál radnice | KONCERT KE STÁTNÍMU
SVÁTKU – Štěpán RAK a Jan Matěj RAK
14. – 30. 9. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | atrium KD | LETOS
– MARTIN KAISER – GRAFIKY, KOLÁŽE, OBJEKTY
Vernisáž 13. 9. od 17.00 hodin.
Výstava známého grafika, držitele ceny Český lev za grafiku.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí – pátek – 8.00–13.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz
a v IC Klatovy, Vídeňská 66. Pro zasílání programů s předstihem se
zaregistrujte na www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/.
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Opravy komunikací v srpnu 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
TOČNÍK
Výstavba nového vodovodu, kanalizace, přeložka plynovodu a kabelu
NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termín provedení:
• Od 29. 4. 2019 – cca do 30. 9. 2019 úplná uzavírka silnice III/11766
v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce
Točník, ve směru na Klatovy.
• Křižovatka v trase Dehtín-Předslav zůstane průjezdná. Linková
autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice, Dehtín,
Štěpánovice, Klatovy.
NERUDOVA
Úsek mezi Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizace,
vodovodu, plynovodu, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení,
celoplošná oprava povrchu chodníku, parkovací plochy naproti budově
zimního stadionu a vozovky.
Termín provedení:
• úsek budova zimního stadionu-Voříškova: 14. 8. – 21. 8. 2019
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
PODHŮRECKÁ
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení, celoplošná
oprava vozovky a chodníků v úseku Domažlická-areál mateřské
školky.
Termín provedení:
• úsek Voříškova-Harantova: 1. 7. – 11. 9. 2019
• úsek Harantova-Domažlická: 21. 8. – 9. 10. 2019
• úsek Voříškova-MŠ: 21. 8. – 9. 10. 2019
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova
budou průjezdné.
Po dobu uzavírky (v období od 21. 8. do 9. 10. 2019) bude zrušena
obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod stadionem,
Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude
zřízena v ulici Voříškova.
KOLLÁROVA
Celoplošná výměna podkladních a asfaltových vrstev, rekonstrukce
vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo
nábřeží.
Termín provedení: 15. 7. - 15. 10. 2019
Stavba bude provedena po etapách za úplné uzavírky komunikace,
křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou
vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul.
Úzká, Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.
MAXIMA GORKÉHO
Rekonstrukce vodovodního řadu v úseku od vjezdu k areálu České
pošty po křižovatku s Kepkovou ul., rekonstrukce horkovodu-kolmý
překop v úseku mezi Plzeňskou ulicí a vjezdem do areálu České pošty.
Termíny provedení:
• Horkovod: 27. 8. – 16. 9.2019.
• Vodovod: 15. 8. – 20. 9. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Příjezd pro
zásobování pošty a sídliště ze směru od Měchurovy ulice bude
umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plzeňská-Dobrovského-

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

Jiráskova-Plánická-Měchurova-Kepkova-Maxima Gorkého.
STEZKA U KULTURNÍHO DOMU
Celoplošná výměna asfaltového betonu včetně obrubníků dvou úseků
na Stezce pro pěší a cyklisty podél Drnového potoka v blízkosti okružní
křižovatky u OD LIDL.
Termín provedení: 10. 9. – 30. 9. 2019.
Stavba se bude provádět po úsecích za uzavření stezky.
LUBY-SMĚR SOBĚTICE
Osazení nového kabelu, sloupů a lamp veřejného osvětlení v místě za
železniční tratí.
Termín provedení: srpen-září 2019.
HŮRKA
celoplošná oprava povrchu lesní cesty v lesoparku Hůrka, rekonstrukce
veřejného osvětlení.
Oprava povrchu části Klostermannovy ulice.
Termín provedení: po etapách v období od 1. 8. do 31. 10. 2019.
ZPRACOVNA RYB
Oprava betonového propustku včetně čela a zábradlí na vjezdu do
zpracovny ryb Klatovského rybářství.
Termín provedení: v období od 1. 7. do 31. 8. 2019.
Vjezd do areálu zpracovny ryb bude umožněn.
LUBY-SEVER, SILNICE I/27
Rekonstrukce plynovodu (investor stavby firma Gasnet).
Termín provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé
akce do 30. 9. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
TYRŠOVA, HAVLÍČKOVA, NA BĚLIDLE, KREJČÍHO NÁBŘ.
Rekonstrukce plynovodu před č.p. 291 – 447 v Tyršově ulici, v části
Havlíčkovy ulice v úseku Tyršova-Krejčího nábřeží, v části Krejčího
nábřeží (vedle mostu), v části ulice Na Bělidle v úseku Havlíčkovabývalá vojenská ubytovna (investor stavby firma Gasnet).
Termín provedení: po etapách od 10. 6. 2019 do 30. 9. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského 148, 339 01 Klatovy

hledá technika
pro bytovou agendu
Podmínkou je min. středoškolské vzdělání stavebního směru.
Bližší informace o pracovní náplni, odměňování
a benefitech při osobním jednání.
Kontakt: jadamkova@snklatovy.cz, tel. 724 961 755
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Gigantická vejce a karafiáty ze skla

Z přípravy výstavy: profesor Rony Plesl a František Jungvirt.

studentů tohoto světově proslulého ateliéru. Nepochybně zde
zaujme nejen Mac-Menu z uranového skla. Některé z prací,
které jsou k vidění v pavilonu, byly letos představeny také
v Londýně. Výstava přesahuje i do zahrady, kterou obohatily
instalace velkých hnízd s gigantickými barevnými skleněnými
vejci.
Ve spolupráci s ateliérem skla VŠUP je připraven k pátému
výročí otevření pavilonu také projekt Skleněný karafiát, který
proběhne v sobotu a v neděli 7. a 8. září od 10 do 17 hodin v pavilonu a jeho zahradě. U pavilonu bude ten den opět hořet oheň
ve sklářské peci Zdeňka Kunce a ze žhavého skla se zde budou
rodit nejen karafiáty, ale i další skleněné předměty inspirované
klatovským karafiátem podle návrhů studentů a učitelů ateliéru.
Připravené jsou i dílny pro malé i velké, ve kterých si každý
může ve spolupráci s mladými umělci vytvořit vlastní skleněná
díla související s tématem klatovského karafiátu – modely z korálků, malba v různých podobách (šablony) nebo ryté motivy.

foto: Karel Nováček

V Pavilonu skla se jako každoročně i letos v létě představuje
sklářská škola. Tentokrát jde o výstavu prací studentů ateliéru
profesora Rony Plesla z Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze pod název Sklo nebo život!, která potrvá do neděle
22. září. Návštěvníci se na ní mohou seznámit s „naprosto
čerstvými“ díly z volné tvorby i designu českých i zahraničních

Srdečně zveme na naše akce
PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla
Bližší informace na www.pask-klatovy.cz.

Univerzita třetího věku v Klatovech
nabídne řadu zajímavých předmětů

UNIVERZITA III
TŘETÍHO VĚKU

Senioři mohou v Klatovech studovat astronomii, českou
literaturu, genealogii, regionální historii, práci s tabletem či
počítačem a řadu dalších témat.
Již od roku 2013 nabízí v Klatovech Západočeská univerzita
v Plzni ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava a za
finanční podpory města Klatovy studium Univerzity třetího věku.
Jedná se o program neprofesního celoživotního vzdělávání určený
zájemcům, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního
důchodu a občanům v plném invalidním důchodu.
V právě končícím akademickém roce studovalo v devíti kurzech
přes 200 posluchačů. Ti si oceňují nejen řadu nabytých poznatků
z oborů, které je vždy zajímaly, ale na jejichž studium neměli
v produktivním věku čas. Pochvalují si také možnost navazovat nová
přátelství a setkávat se pravidelně se svými vrstevníky při výuce
v historických prostorách bývalého dominikánského kláštera.
Pro zájemce o studium je pro nadcházející akademický rok
připraveno celkem deset předmětů, mezi kterými nechybí oblíbená
Regionální historie, dále např. Astronomie krok za krokem, Krajina
v souvislostech či Genealogie (hledání rodinných kořenů). Po
dvouleté pauze se vrací studenty žádané téma české literatury. Chybět
nebudou ani oblíbené kurzy na ovládání chytrého telefonu či
osobního počítače nebo kurz Feuersteinova metoda instrumentálního
obohacování (rozvoj intelektu).
Samotnému zápisu ke studiu, který bude probíhat ve dnech
11. a 12. září, bude letos předcházet elektronická rezervace kurzů
prostřednictvím internetu. Ta bude spuštěna ve čtvrtek 22. srpna
a poběží do neděle 25. srpna, a to na internetové stránce:
http://au3v.zcu.cz/rezervace.
Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na www.uhlava.cz
a www.u3v.zcu.cz/klatovy nebo Vám je poskytnou pracovníci obecně
prospěšné společnosti Úhlava (Plánická 174, 2. patro nebo na
tel. 376 311 745).

Univerzita třetího věku v Klatovech

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Nabídka pro akademický rok 2019/2020:
Předmět / obor

Výše zápisného
(za celý akad. rok)

Astronomie krok za krokem
Krajina v souvislostech
Genealogie – hledání rodinných kořenů
Česká literatura od počátků k moderně – humanismus
Regionální historie 3 + 4
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
(začátečník / pokročilý)
Základy ovládání tabletu a chytrého telefonu / Ovládání tabletu
pro pokročilé
Práce s počítačem pro poučené uživatele

700 Kč
700 Kč
700 Kč
700 Kč
700 Kč
900 Kč
900 Kč
900 Kč

Bližší informace k jednotlivým předmětům a podmínky zápisu najdete na
www.uhlava.cz a www.u3v.zcu.cz (pobočka Klatovy). Osnovy jednotlivých
předmětů včetně termínů přednášek jsou zveřejněny v místě zápisu.

Elektronická rezervace kurzů přes internet
22. - 25. srpna 2019
na internetové adrese http://au3v.zcu.cz/rezervace
Zápis ke studiu
11. září 2019, 13.00 – 15.00 hod.
a 12. září 2019, 9.00 – 11.00 hod.
Místem konání zápisu je: Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s.
(bývalý Dominikánský klášter), Plánická 174, Klatovy, 1. patro
Další informace:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, tel. 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz
Program je realizován za finanční podpory města Klatovy.
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Město Klatovy vypsalo dne 4. 7. 2019 další, v pořadí
6. 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, která je
poté ponížena o 0,01 %. Poslední známá úroková sazba
je za měsíc květen 2019 a činí 2,81 %.
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 proběhla dvě kola FRB, ve kterém byla
zapůjčena dvěma žadatelům částka ve výši 190 000 Kč.
Uzavírka podání žádostí 6. kola je 30. 8. 2019. Žadatelé se
o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce
září 2019.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Horní
hranice

01

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

03

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

07

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

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

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky
06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty
současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden
titul u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.
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Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrová řízení:

na místo úředníka/úřednice
hospodářského odboru
Pracovní náplň:
Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování
průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů
a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování
úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů
a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování
nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola
čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
Bližší informace na https://www.klatovy.cz/mukt/prace.asp
Uzávěrka VŘ: do 30. 8. 2019

na místo úředníka (úřednice)
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
- úsek sociálně právní ochrany dětí
Pracovní náplň:
Zajišťování úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí.
Bližší informace na https://www.klatovy.cz/mukt/prace.asp
Uzávěrka VŘ: do 30. 8. 2019

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 distributorovi.

Rada města Klatov v působnosti valné hromady
Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele/jednatele společnosti
Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.
Bližší informace na https://www.klatovy.cz/mukt/prace.asp
Uzávěrka VŘ: do 30. 8. 2019

Městská knihovna Klatovy

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XI. 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 - mjarosik@mukt.cz
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.
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Snižování nároků je cesta do pekel

Vážení Klatované,
„Tak už nám to zase začalo…“
Slova, možná povzdech, jenž
zazněl během prvního školního
dne v mnoha rodinách, které mají
děti školou povinné. Odpovědět
jednoznačně na to, co nám vlastně
začalo, není jednoduché.
Každému přece jen něco
jiného. Žákům a studentům dny,
kdy se chvíle prázdninových
radovánek promění alespoň
částečně v pevný řád daný školním
rozvrhem a termíny zájmových
činností či tréninkových hodin.
Rodičům starost s naplánováním času svých potomků tak, aby
jim dle svého nejlepšího svědomí
poskytli co nejvíce podnětných
činností. Nezanedbatelnou roli při
jejich rozhodování pak hraje

i obava, aby se děti bezcílně
netoulaly, nezakrněl jejich talent
a měli je zároveň pod dohledem.
Při vlastním pracovním vytížení
a seberealizaci to je pro zodpovědné rodiče úkol skoro nadlidský.
A tak jim nezbývá, byť mají nemalé, často zbytečné pochybnosti
o kvalitě jejich výchovného
působení a míře přísnosti, než
povolat, v lepším případě zdvořile
požádat o pomoc prarodiče. Ti
pomohou velmi rádi. Co naplat.
Pocit povinnosti a zodpovědnosti,
ale i radost z užitečnosti je silnější
než vlastní koníčky nebo podzimní
odpočinek na chatách.
„Povinnost“ je dle mého soudu
tím nejvýznamnějším, co počátek
září přináší.
Ze zcela pochopitelných důvodů nejvíce doléhá na prvňáčky,
kteří usedají do školních lavic poprvé ve svém životě. Jsem hluboce
přesvědčen, nejen ze své profesní,
ale i čisté osobní zkušenosti, že se
jedná o naprosto přelomový
životní skok. „Chci“ najednou
nahrazuje „měl bych“ nebo přímo
„musím“. Najít rovnováhu mezi
těmito pojmy a jejich naplněním
v životě každého z nás je velmi
složitý a křehký proces. K radosti
z úspěšného, na vlastní život
všestranně připraveného potomka
vede cesta pořádně trnitá. Vyžaduje od nás dospělých obrovskou
míru trpělivosti, rozpomenutí se na
svoje vlastní školní a studentské
úspěchy i nezdary a velmi často
přemáhání se a odsunutí vlastního

pohodlí a chtění na druhou kolej.
Strastiplnou cestu si můžeme
do značné míry ulehčit. Pomůže
nám k tomu důvěra, spolupráce
a respekt. Právě na nich by měl být
naprosto přirozeně založen vztah
s učiteli. Při zahájení školního
roku na ZŠ v Čapkově ul. jsem si
právě tento aspekt dovolil připomenout osobně. Platí však úplně
stejně i na ostatních klatovských
školách.
Máme jednu velkou výhodu.
Pracují na nich velmi kvalitní,
odborně zdatní učitelé. Nepotýkáme se zatím s problémy, kdy
v jiných městech za katedry
nastupují lidé naprosto bez kvalifikace a vztahu k tomuto těžkému,
ale krásnému povolání. Doufám
proto, že u našich zákonodárců
zvítězí rozum i v době, kdy v celé
zemi chybí tisíce učitelů. Nepodlehnou snad krátkozrakým
nápadům, aby se místo hledání
různorodé motivace budoucích
pedagogů vydali cestou snižování
nároků na jejich vzdělání. Byla by
to cesta do pekel a doplatily by na
ni především naše děti.
Vážení rodiče, přeji Vám,
abyste dokázali pro své děti najít
potřebnou míru rovnováhy mezi
povinnostmi, časem pro odpočinek a jejich vlastním zabavením
se. Překonání nezdarů a každý
úspěch pak bude vaší společnou
radostí.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Foto z televizního záznamu FILMpro Klatovy - Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126.
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Refektář jezuitské koleje a jeho osudy
Vážení čtenáři Zpravodaje,
významnou část architektonické
tváře Klatov vytvořili v 17. a 18.
století čeští jezuité. Zapsali se tak
nesmazatelně do dějin našeho
města. Vybudovali zde výjimečný
komplex budov, který sdílel jejich
osudy a který se odchodem
jezuitů z města (po roce 1773)
„osamostatnil“. Z koleje se stala
kasárna, ze semináře pivovar,
gymnázium bylo ještě čas od času
využíváno k výuce, aby se posléze stalo částí divadla, jen kostel
sloužil svému účelu po staletí.
Budovám jezuitského komplexu byla v posledních více než
dvaceti letech věnována významná pozornost. Postupně jsou opravovány a rekonstruovány. Na počátku 90. let 20. století část z nich,
jezuitskou kolej a seminář, získalo město Klatovy. To řešilo jejich
další osud. Prozřetelným se ukázalo situovat do jezuitské koleje
městskou knihovnu, městský ústav sociálních služeb, stejně jako
některé úřady („občanky, pasy“, odbor výstavby a územního
plánování atd.). Nemalé investice zachránily budovy před zkázou.
V případě semináře byla alespoň opravena střecha, na svůj další osud
však stále čeká. Společně s katolickou církví město dokázalo vyřešit
i osud proslulých klatovských katakomb. Katakomby byly
rekonstruovány, vznikla zde výjimečná expozice, kterou ročně projde
více než 45 tisíc návštěvníků.
Nejvýznamnější část jezuitského komplexu – jezuitský kostel –
právě nyní prochází náročnou rekonstrukcí, jejíž náklad přesahuje 100
mil. Kč. Půjde-li vše dle plánu, bude moci místní římskokatolická
farnost a plzeňské biskupství kostel představit veřejnosti koncem příštího podzimu. Již letos se však klatovské veřejnosti otevře refektář
jezuitské koleje, který nákladem převyšujícím 36 mil. Kč opravuje
město Klatovy (a jsme rádi, že částkou 8 mil. Kč přispěl i Plzeňský
kraj). Rekonstrukcí semináře, ambitové chodby a přilehlých
„kluboven, kdysi cel“ se završí celá revitalizace jezuitské koleje.
Jezuité přišli do Klatov v březnu roku 1636 a ještě téhož roku
otevřeli první třídu svého latinského gymnázia. Díky pečlivé
„přípravné práci“ P. Vojtěcha Chanovského měli první jezuité „i kde
hlavu složit“, jak píše současný jezuitský historik P. Miroslav Herold.
Možná Vás překvapí, že k prvním jezuitským klatovským majetkům
patřily domy po bývalém klatovském rychtáři Danielu Korálkovi. Ty
získal nechvalně známý císařský plukovník Martin de Hoeff Huerta
při pobělohorské konfiskaci Korálkova majetku a po naléhání
Vojtěcha Chanovského je již v roce 1635 daroval jezuitům. Ihned poté
jezuité založili v Klatovech rezidenci, která byla v roce 1642 povýšena
na kolej, mimochodem osmnáctou v české jezuitské provincii.
Rozšiřování působnosti jezuity vedlo k náročné stavební činnosti,
která je dodnes viditelná a podílí se nesmazatelným způsobem na
půvabu klatovského panoramatu. Jen pro připomenutí – jezuité tu
postavili kostel, kolej, seminář, gymnázium.
Výstavbu koleje zřejmě umožnily velkorysé dary, jež jezuité
získali na počátku 50. let 17. století. Nejprve v roce 1651 odkázala
Lucie Otilie Libštejnská z Kolovrat, rozená hraběnka Martinicová,
klatovské koleji 50 000 zlatých rýnských, její bratr Jiří Adam Bořita
z Martinic poté přidal dalších 10 000 zlatých a Martinicové se tak stali
patrony místní jezuitské koleje. Jezuité měli dostatek peněz a mohli
stavět! Nejvíce stavby ovlivnil rektor P. Theodor Moretus. V roce
1654 pozval do Klatov stavitele Carla Luraga, aby s ním uzavřel
smlouvu na výstavbu koleje. Z pramenů, jak píše již zmíněný
Miroslav Herold, vyplývá, že Lurago stavěl kolej dle vlastních plánů,
ty však vycházely z Moretových návrhů. Moretus byl v Klatovech na
vrcholu svých sil a projevil to i v úvaze o klatovském jezuitském

areálu. Oproti původnímu plánu určil kostelu místo s pohledem na
náměstí a vlastně tak „narýsoval“ základní dispozici klatovského
jezuitského komplexu, jak ji dnes známe. Pravděpodobně se zasloužil
i o typologii staveb. Plány byly hotové, postupně se podařilo získat
pozemky, 13. dubna 1655 byl položen základní kámen koleje,
24. dubna 1656 pak základní kámen kostela. Soustředíme-li se nyní
pouze na kolej, jíž je refektář součástí, platí, že stavba pokračovala
velmi rychle, možná i trochu nedbale a ukvapeně. Již v roce 1665 řešili
jezuité nutné opravy a úpravy koleje. Tehdy si pozvali nového
architekta a stavitele Giovanni Domenica Orsiho, který tu kdysi
působil jako Luragův polír (1656-1657), aby dostavěl kostel a upravil
kolej. Orsi dílo dokončil do podoby nám dnes známé.
Po jezuitech využívali budovy koleje vojáci. Nejslavnější z nich
byli klatovští dragouni. Ve vojenské tradici pokračovala československá armáda.
Dnes budova koleje žije, je vytápěna, větrána, její umírněná
barokní krása oslovuje většinu z nás. Nicméně až donedávna refektář,
situovaný na jejím západním a severním křídle, v prvním nadzemním
podlaží, opraven a využíván nebyl. Usilovali jsme o jeho rekonstrukci,
snažili jsme se získat různé dotace na projekt jeho obnovy – neúspěšně. V roce 2018 zastupitelstvo města rozhodlo projekt uskutečnit.
Bezpochyby napomohla i podpora Plzeňského kraje ve výši 8 mil. Kč,
kterou jsme obdrželi. Práce započaly v říjnu minulého roku, záhy
budou dokončeny. Nové jsou veškeré izolace, rozvody vody,
kanalizace, elektroinstalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika,
omítky, obklady, dlažby a parketové podlahy. Opravena je fasáda,
decentně restaurována je krásná štuková výzdoba. Vzniká tak
komplexní společenské centrum, kde bude možné konat koncerty,
výstavy, přednášky, společenské akce, jednání zastupitelstva. Budeme
dbát na to, aby se „refektář“ stal součástí společenského života města
a trochu i „odtížil“ slavnostnímu sálu klatovské radnice.
V následujících týdnech a měsících budou dokončeny všechny
interiérové dodávky. Slavnostně bychom chtěli refektář a jeho zázemí
představit klatovské veřejnosti o víkendu 29. a 30. listopadu. Plánujeme zajímavý program, jehož součástí bude i koncert Kolegia pro
duchovní hudbu, které zde účinkovalo i v době, kdy refektář na svoji
rekonstrukci teprve čekal. O posledním listopadovém víkendu bude
v refektáři a v katakombách den otevřených dveří, aby se Klatované
mohli podívat, co vše se zde změnilo. Dokončením rekonstrukce
refektáře se završí revitalizace klatovské jezuitské koleje. Díky všem,
kteří se na projektech obnovy v jezuitském komplexu budov
podíleli! Zbyde nám již „jen“, jak už jsem zmínil, najít nový program
a život pro bývalý seminář/sodovkárnu. Bude to nemalý úkol.
Přeji Vám hezké září.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

foto: Karel Nováček

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁŘÍ 2019

STRANA 3

Aktivity pro seniory
Vážení občané,
necelý rok mají klienti Domova
pro seniory v Klatovech
a v Újezdci k dispozici systém
video procházek po celém
světě „Spoteee“. Toto zařízení
jim umožňuje na základě
vlastního pohybu – na způsob
šlapání na kole – projíždět
různá města i cesty přírodou.
Krajina se zobrazuje před nimi
na obrazovce dle jejich rychlosti jízdy. Přístroje byly do
domovů zakoupeny jako
nadstavba pro trávení volného
času seniorů z výtěžku loňského Klatovského klášterního
bazaru. Bez této podpory by to nešlo. Senioři si toto zařízení
velmi oblíbili a je u něj stále plno. O tom jsem se ostatně
přesvědčil při své zářijové návštěvě klatovského domova. Jsem
rád, že jim zařízení dělá radost. Cestovat můžou po metropolích
Evropy i v krajinách s krásnou přírodou. Programů je zde
dostatek, takže si vybere každý a senioři jsou navíc motivováni ke
cvičení. Zařízení je používáno také v rámci reminiscenční terapie
a procvičování paměti.
Začátkem září pořádala Oblastní charita Klatovy druhý ročník

Senior festivalu na prostranství mezi děkanským kostelem
a čajovnou U Naší milé Paní v Pavlíkově ulici. Sešli se zde klienti
ze zařízení Charity i Městského ústavu sociálních služeb
a myslím, že si to užili. Vznikla zde nová zajímavá příležitost pro
setkávání a pobavení seniorů. Zároveň dochází k netradičnímu
oživení dalšího klatovského zákoutí. V programu vystoupilo
několik kapel a děti si připravily módní přehlídku. Součástí byly
i stánky sociálně terapeutických dílen a návštěvníci si mohli po
celou dobu akce prohlédnout výstavu fotografií ze života seniorů.
Není to však zdaleka jediná příležitost. Každoročně se v Klatovech koná maškarní ples seniorů, který pořádá Klub seniorů
Klatovy, Městský ústav sociální služeb Klatovy a Městské
kulturní středisko Klatovy. Tradičně na ples přijíždějí i senioři
z Německa, a tak se dá říci, že jde o mezinárodní setkání.
Klub seniorů má v Klatovech dlouholetou tradici, která sahá
na úplný začátek devadesátých let 20. století, kdy jej založily paní
učitelky Vlasta Šebestová a Věra Heřmánková. Klub začínal ve
skromných podmínkách v nevyhovujících tmavých prostorách
ve Vídeňské ulici a jen s několika členy. Postupně získal lepší
prostory, výrazně rozšířil svoji činnost a počet členů narostl až
téměř ke třem stovkám. Dnes si senioři mohou vybrat i z pestré
nabídky přednášek, kulturních akcí, výletů a zájmových kroužků.
Mezi oblíbené aktivity patří sborový zpěv, šachy, trénování
paměti, základy práce s počítačem, hovorová němčina, taneční
kroužek, plavání, turistika nebo jóga. Pravidelně pořádají různá
setkání (například předvánoční či ke Dni matek), dvakrát ročně
výstavu ručních prací a podobně. Klub sídlí ve zrekonstruovaných prostorách budovy čp. 208/I v Plánické ulici.
Město se snaží i v oblasti kultury pořádat akce nejen pro mladé
či rodiny, ale má i program zaměřený více pro seniory - například
festival dechovek v kulturním domě (letos se konal už 17. ročník),
Klatovská pouťová heligonka, či další nepravidelně pořádané
koncerty a akce.
Myslím, že podoba aktivit pro seniory za posledních několik
let doznala velkých změn. Přibylo a věřím, že i bude přibývat,
možností trávení volného času a setkávání. Kvalita služeb
v pobytových zařízeních pro seniory i jejich vzhled se stále
zlepšuje. Více se hledají i možnosti zkvalitňování trávení volného
času. Je třeba ale také poděkovat všem, kteří se o naše seniory
v Klatovech starají – ať už jde o zaměstnance Městského ústavu
sociálních služeb či Oblastní charity Klatovy a dalších
poskytovatelů služeb.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
13. - 14. 9. | pátek - sobota | 9.00 – 17.00 | Černá věž |
Dny evropského dědictví – v tyto dny je vstup na Černou věž
za snížené vstupné.
20. 9. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
28. 9. | sobota | 11.00 | náměstí Míru |
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Svatováclavská jízda, středověký jarmark – kartářka, bylinkářka,
dobové pokrmy, kovář, truhlář a další středověká řemesla
a kulturní program:
11.05 – taneční vystoupení ANIMATA
11.35 – hudební vystoupení dobové hudby TEMPUS
12.00 – SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ - ZVON VONDRA
12.00 – PROGRAM PŘED RADNICÍ:
přivítání družiny sv. Václava starostou města Klatov, fanfáry,
šermíři, tanečnice Animata
12.15 – PŘEDSTAVENÍ NA PÓDIU – KNÍŽE VÁCLAV A
DRAHOMÍRA
12.30 – hudební vystoupení dobové hudby TEMPUS
13.00 – taneční vystoupení ANIMATA
13.30 – hudební vystoupení dobové hudby TEMPUS
28. 9. | sobota | 19.00 | sál radnice | POCTA sv. VÁCLAVU – Štěpán
RAK a Jan Matěj RAK – koncert ke státnímu svátku
Štěpán Rak o programu k výročí sv. Václava: „K velkým oslavám
kulatého výročí úmrtí sv. Václava se rád připojuji i svým kytarovým a skladatelským přínosem. Především chci připomenout
sílu a magii českého chorálu, zvláště pak toho Svatováclavského.
V připravovaném koncertním programu se hudebně dotknu
i slavného Václavova potomka - našeho největšího císaře a krále
Karla IV. Celý koncert je koncipován jako hudební návraty do
dávných časů v konfrontaci s nevyčerpatelnými zvukovými
a barevnými možnostmi soudobé kytary, o níž sám Beethoven
mluvil jako o malém orchestru. Výběr skladeb je veden snahou
o co největší slohovou rozmanitost a zvukovou originalitu, již
právě takový nástroj jakým je kytara, zaručuje.“
VÝSTAVY:
14. – 30. 9. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | atrium KD |
LETOS – MARTIN KAISER – GRAFIKY, KOLÁŽE,
OBJEKTY
Vernisáž 13. 9. od 17.00 hodin. Výstava známého grafika, držitele
ceny Český lev za grafiku.
Do 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 13.00 ǀ chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského 148, 339 01 Klatovy

hledá technika
pro bytovou agendu
Podmínkou je min. středoškolské vzdělání stavebního směru.
Bližší informace o pracovní náplni, odměňování
a benefitech při osobním jednání.
Kontakt: jadamkova@snklatovy.cz, tel. 724 961 755

Netradiční pohledy na město lásky
- výstava fotografií.
ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok
2019/2020 v kulturním domě
Zápisy do kroužků budou probíhat
od 2. – 15. 9. 2019 v KD.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
15. 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: 22. 9.; 29. 9.; 6. 10.; 13. 10.; 20. 10.; 27. 10.;
3. 11.; 10. 11.; 24. 11.
Závěrečná lekce: 24. 11. 2019 s kapelou.
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 na
www.mksklatovy.cz, informace na tel.: 376 370 919 nebo na
e-mailu info@mksklatovy.cz.
PŘIPRAVUJEME:
4. - 5. 10. | pátek – sobota | 9.00 – 17.00 | galerie Atrium KD |
VÝSTAVA HUB
8. ročník mykologické výstavy pořádá Mykologický klub Klatovy
ve spolupráci s MKS Klatovy. Součástí výstavy je poradna pod
vedením mykologa p. Svatopluka Jána.
16. 10. | středa | 15.00 | KD Klatovy | 3. BAVORSKO-ČESKÁ
BURZA FIREM – STROJÍRENSTVÍ, ELEKTRONIKA, IT,
AUTOMOTIVE A STAVEBNICTVÍ
Prezentace bavorských a českých firem a institucí v uvedených
oborech. Přihlášky na: j.pongratz@euregio-bayern.de,
tel.:0049 170 8118194. Vstup zdarma.
19. 10. | sobota | 12.00 ǀ KD Klatovy |
MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY
X. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích.
26. 10. | sobota | 8 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy | KLATOVSKÝ
FARMÁŘSKÝ TRH s firmou MASO WEST s.r.o.
Prodej farmářských výrobků a výpěstků a řeznických specialit
firmy Maso West s.r.o.
28. 10. | pondělí | 19.00 | sál radnice | VZÁCNOST
Ráchel Skleničková – klavír
Eva Blažková – zpěv
Eliška Sochorová – zpěv
Jakub Blažek – zobcová pikola a foukací harmonika
Koncert ke státnímu svátku.
21. 10. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí – pátek – 8.00–13.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz
a v IC Klatovy, Vídeňská 66. Pro zasílání programů s předstihem se
zaregistrujte na www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/.
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Opravy komunikací v září 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
TOČNÍK
Výstavba nového vodovodu, kanalizace, přeložka plynovodu a kabelu
NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termín provedení:
• Od 29. 4. 2019 – cca do 18. 10. 2019 úplná uzavírka silnice
III/11766 v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke
konci obce Točník, ve směru na Klatovy.
• Křižovatka v trase Dehtín-Předslav zůstane průjezdná. Linková
autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice, Dehtín,
Štěpánovice, Klatovy.
PODHŮRECKÁ
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení, celoplošná
oprava vozovky a chodníků v úseku Domažlická-areál mateřské
školky.
Termín provedení:
• úsek Voříškova-Kryštofa Haranta: 1. 7. – 9. 10. 2019
• úsek Kryštofa Haranta-Domažlická: 21. 8. – 9. 10. 2019
• úsek Voříškova-MŠ: 21. 8. – 9. 10. 2019
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova
budou průjezdné.
Po dobu uzavírky (v období od 21. 8. do 9. 10. 2019) bude zrušena
obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod stadionem,
Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude
zřízena v ulici Voříškova.
KOLLÁROVA
Celoplošná výměna podkladních a asfaltových vrstev, rekonstrukce
vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo
nábřeží.
Termín provedení: 15. 7. - 15. 10. 2019
Stavba bude provedena po etapách za úplné uzavírky komunikace,
křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou
vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul.
Úzká, Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.
MAXIMA GORKÉHO
Rekonstrukce silnice, chodníků, vjezdů a křižovatek, veřejného
osvětlení, výstavba parkoviště, rekonstrukce vodovodního řadu
v úseku od vjezdu k areálu České pošty po křižovatku s Kepkovou ul.,
rekonstrukce horkovodu - kolmý překop v úseku mezi Plzeňskou ulicí
a vjezdem do areálu České pošty.
Termíny provedení:
• Horkovod: 27. 8. – 16. 9.2019.
• Vodovod: 15. 8. – 20. 9. 2019.
• Komunikace: 23. 9. – 29. 11. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Příjezd pro
zásobování pošty a sídliště ze směru od Měchurovy ulice bude
umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plzeňská-DobrovskéhoJiráskova-Plánická-Měchurova-Kepkova-Maxima Gorkého.
STEZKA U KULTURNÍHO DOMU
Celoplošná výměna asfaltového betonu včetně obrubníků dvou úseků
na Stezce pro pěší a cyklisty podél Drnového potoka v blízkosti okružní
křižovatky u OD Lidl.
Termín provedení: 19. 8. – 13. 9. 2019.

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

Stavba se bude provádět po úsecích za uzavření stezky.
LUBY-SMĚR SOBĚTICE
Osazení nového kabelu, sloupů a lamp veřejného osvětlení v místě za
železniční tratí.
Termín provedení: srpen-září 2019.
HŮRKA
Celoplošná oprava povrchu lesní cesty v lesoparku Hůrka,
rekonstrukce veřejného osvětlení.
Oprava povrchu části Klostermannovy ulice.
Termín provedení: po etapách v období od 1. 8. do 31. 10. 2019.
LUBY-SEVER, SILNICE I/27
Rekonstrukce plynovodu (investor stavby firma Gasnet).
Termín provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé
akce do 30. 9. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Akce v Městské knihovně Klatovy
Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Šperky z FIMO a textilní šperky – vystavuje Pavla Škutová.
Galerie knihovny:
– Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy. Ve spolupráci se Správou
Národního parku Šumava, Muzeem Šumavy, p. o., a hnutím DUHA.
Výstava potrvá až do konce října.
– BluesAlive ve fotografii Miloše Kašpara.
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Zblízka – Správa Národního parku Šumava. Výstava ukazuje nevšední detailní makro pohled na flóru a faunu Šumavy. Potrvá do 25. 10.
Přednášky:
čtvrtek 19. 9. od 18 hodin, společenský sál knihovny
České tajemno – Arnošt Vašíček představuje nejtajemnější domácí
záhady z nové knihy a připravovaného televizního cyklu. Vstupné
dobrovolné.
pondělí 23. 9. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Koloběžkou po Asii. Sám 7 měsíců. 9 států. 7850 km napříč
kontinentem. Cestopisná přednáška Marka Jelínka, kterému se jako
prvnímu člověku na světě podařilo projet na koloběžce dva kontinenty.
Vstupné dobrovolné.
Oddělení pro děti a mládež:
Dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
23. 9., 13–16 hodin / Papírový šperk
30. 9., 13–16 hodin / Podzimní tvoření
úterý 17. a 24. 9. od 15 do 16 hodin, společenský sál knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Vstupné dobrovolné.

Spisovatelé do knihoven
Městská knihovna Klatovy se v nadcházejícím školním roce
zapojí do projektu Spisovatelé do knihoven, který, jak už název
napovídá, nám do knihovny přivede 10 českých autorů.
Spisovatelé do knihoven – takto se jmenuje projekt Asociace
spisovatelů, do jehož třetího ročníku se Městská knihovna Klatovy
od září zapojí. O co se vlastně v tomto projektu jedná? 10 českých
spisovatelů, 10 českých knihoven a 10 měsíců. V překladu to
znamená, že od září do června vždy jednou v měsíci knihovnu
navštíví jeden z deseti vybraných autorů české prózy a poezie
a návštěvníci se budou moci zúčastnit jeho autorského čtení. Každý
autor tak postupně navštíví všech deset zapojených knihoven, které
jsou rozesety po celé České republice. Klatovská knihovna se
tohoto projektu účastní poprvé a kromě Aleše Palána, autora velmi
oblíbené knihy o šumavských samotářích, ji dále navštíví také
Jonáš Zbořil, Michal Ajvaz, Pavla Horáková, Kateřina
Rudčenková, Radek Malý, Markéta Hejkalová, Jan Škrob, Pavel
Kolmačka a Ondřej Hložek. Termíny všech autorských čtení bude
knihovna průběžně zveřejňovat na svých internetových
a facebookových stránkách. S tvorbou těchto autorů se budete moci
postupně seznamovat v oddělení pro dospělé, a to formou drobných
knižních výstavek nebo výpůjček.
Mgr. Klára Adamcová
Městská knihovna Klatovy

září 2019
Připravujeme na říjen:
Čítárna:
Fotocourání – výstava fotografií, Věra Dobrovolná, Jan Kubita.
Přednášky
úterý 1. 10. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Život s vášní a čokoládou – přednáška Marcely Krčálové s ochutnávkou. Nutná rezervace předem! Vstupné 40 Kč. Rezervace osobně
v knihovně, nebo na tel. 376347473, e-mail: studovna@knih-kt.cz.
pondělí 7. 10. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Tajemství hmyzí říše – přednáška Jaroslava Vágnera, člena České
společnosti entomologické, s ukázkou a ochutnávkou hmyzu.
pondělí 14. 10., čas bude upřesněn, společenský sál knihovny
Spisovatelé do knihoven – Markéta Hejkalová. Setkání se současnou
českou spisovatelkou spojené s jejím autorským čtením. Vstup volný.
Oddělení pro děti a mládež
Pondělní dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
7. 10., 13–16 hodin / Dračí zápich
14. 10., 13–16 hodin / Halloweenská záložka
21. 10., 13–16 hodin / Pavouk pro štěstí
úterý 1., 8., 15., 22., a 29. 10. od 15 do 16 hodin, společenský sál
knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Vstupné dobrovolné.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy
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Město Klatovy

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka (úřednice)
odboru životního prostředí
- referent státní správy
odpadového hospodářství

na místo úředníka (úřednice)
živnostenského odboru
- úsek živnostenské kontroly

Pracovní náplň:
Zajišťování odborných a specializovaných činností na úseku
státní správy odpadového hospodářství, vydávání příslušných
povolení a kontrolní činnost dle kompetencí daných zákonem
o odpadech, zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Pracovní náplň:
• Výkon státní správy na úseku kontroly podle živnostenského
zákona, řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce.
Platové zařazení:
• Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce.
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:
• Vysokoškolské vzdělání zejména přírodovědného, zemědělského zaměření, nebo veřejná správa.
• 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.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
výběrového řízení.
Předpokládané datum nástupu:
dohodou, po ukončení výběrového řízení.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 19. 9. 2019 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení OŽP“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených
provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Požadavky na odbornou způsobilost:
• Vysokoškolské vzdělání nejlépe se zaměřením na veřejnou
správu.
• 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.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového
řízení.
Předpokládané datum nástupu:
dohodou, po ukončení výběrového řízení.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 19. 9. 2019 na adresu:
Město Klatovy, k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení ŽO“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených
provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Lesy města Klatov, s.r.o.
nabízejí za výhodné ceny
jehličnaté palivové dříví v délce od 2m.
Bližší informace na tel. čísle 376 322 570
nebo 602 279 112 podá p. Koldinský.
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Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– podzim 2019
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 13. 10. 2019 do 2. 11. 2019 na území města
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže
uvedeného rozpisu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrovaných obcí při podzimním úklidu. 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 stanovištích rozmístěny
kontejnery hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně
vyvážené kontejnery jsou občanům k dispozici v období
od 1. 4. 2019.
Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní
dobou:

Období

duben – říjen

listopad - březen

Pondělí – pátek

12.00 – 19.00

11.00 – 18.00

Sobota

14.00 – 19.00

11.00 – 17.00

Neděle

14.00 – 20.00

14.00 – 17.00

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

Podzimní úklid
Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště
13. 10. 2019 – 19. 10. 2019
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.

20. 10. 2019 – 26. 10. 2019
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.

27. 10. 2019 – 2. 11. 2019
Tajanov,
Zahrádky za lázněmi,
Kal,
Beňovy,
Tupadly,
Drslavice,
Věckovice,
Kydliny - 2 ks,
Habartice,
Vítkovice,
Pihovice,
Křištín,
Střeziměř,
Dobrá Voda,
Lažánky, Kosmáčov.

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XI. 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 - mjarosik@mukt.cz
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.
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Křesťanský vrch

Vážení Klatované,
ne nadarmo se říká, že pohled na
svět je výrazně hezčí shora.
V naší malebné krajině šumavského podhůří se o tom nemusíme dlouze přesvědčovat. Vlastně
ani nepotřebujeme opustit naše
Klatovy. Stačí vystoupat na
Černou věž a máme je doslova
jako na dlani. Nebo se během
víkendového odpoledne vydejme
na procházku po klatovských
vrších – Hůrka, Vodojem, Křesťanský vrch … Každé místo má
svůj charakter, z každého je na

město v údolí jiný, vždy však
krásný pohled. A právě o posledním výše jmenovaném návrší
se dnes zmíním podrobněji.
V 19. století byl Křesťanský
vrch „daleko“ za městem uprostřed polí, luk. Byl častým cílem
rodinných procházek. Na významu oblíbenému výletnímu cíli
přidalo postavení kaple a její následné stavební úpravy. Stoupala
k ní cesta lemovaná stromořadím. Přímo se snad nabízel
nápad založit zde křížovou cestu.
Na její vybudování tehdy přispěli
mnozí místní obyvatelé. Slavnostní vysvěcení 1. října roku
1882 bylo velkou slávou. V průvodu šli představitelé církve či
cechů s korouhvemi, městská
rada i velký dav Klatovanů i obyvatel okolních vsí. Jména dárců
byla vytesána do jednotlivých
kamenných schodů.
Jak šel čas, město se postupně
rozrůstalo. Křížová cesta se stala
součástí nemocničního komplexu. Od r. 1948 spolu s kaplí
(posléze byla stržena) chátrala
a dokonce byla v jejím závěru
přeťata betonovou zdí.
Před několika roky v Klatovech proběhl architektonický
workshop. Jedním z pozoruhodných míst, kterým se architekti

ZDARMA

Příští jednání zastupitelstva
zabývali, byl právě Křesťanský
vrch. Jako vítězný byl vybrán
návrh renomovaného architekta
Jana Šépky. V souladu s ním
vloni proběhlo ošetření a obnova
historické aleje. Navazovat bude
nelehká rekonstrukce historických schodnic. Podmínkou je
jejich vyjmutí, vyčištění a přesné
usazení na původní místo.
Restaurována by měla být i jednotlivá zastavení křížové cesty.

Úterý 22. 10. 2019
malý sál kulturního domu

Vážení Klatované,
krok za krokem dochází
k obnově rozsáhlých městských
zelených ploch. Po Mercandinových sadech a parkových
plochách v centru města se
posouváme k těm „okrajovým“.
Čas od času bývám oslovován
některými z Vás s myšlenkou či
ochotou podílet se na nějakém
záměru, který by přispěl ke
zkrášlení nějakého zákoutí
našeho města. A tak si říkám, že
v historickém kontextu by právě
toto místo mohlo být tím, kde
bychom mohli navázat na počin
našich předků. Až Vám vyjde
chvíle času v krátících se
podzimních dnech, zkuste si jej
projít. Má svoje neopominutelné
kouzlo.

Jak budeme „platit“
za odpady
po Novém roce?
strany 2 a 5

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání rady města

Úterý 29. 10. 2019

Vybráno z obsahu:

Připomeneme si výročí
událostí roku 1989
strana 3
Městské kulturní
středisko Klatovy
strana 4
Opravy komunikací
v říjen 2019
strana 5
Městská knihovna
Klatovy
strana 6
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Jak budeme „platit“ za odpady po Novém roce?
Vážení čtenáři Zpravodaje,
na otázku, která je titulkem
mého dnešního příspěvku,
odpoví zastupitelé na svém
jednání 22. 10. 2019. K posouzení je jim totiž předložena
nová obecně závazná vyhláška, která navrhuje zavést
místní poplatek za „shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
Pod tímto složitým a dlouhým
názvem se neskrývá nic jiného
než fakt, že i občané našeho města budou formou poplatku
(placeného do rozpočtu města) přispívat určitou částkou na
úhradu velmi rozsáhlé palety služeb, které jim město
prostřednictvím svých odpadových společností nabízí.
Poplatek tedy není jen úhradou za odvoz popelnic, jak se
někteří domnívají, je příspěvkem na celý systém
„odstraňování/likvidace odpadů“.
Co vše tento systém zahrnuje? Odpovězme výčtem položek:
1. vývoz popelnic a kontejnerů – tj. směsného komunálního
odpadu – a uložení těchto odpadů na skládku, případně
„spálení ve spalovně“ Chotíkov,
2. vývoz nádob na separovaný odpad („barevné kontejnery“
a podzemní kontejnery na separovaný odpad: sklo, plasty,
papír, kovy),
3. vývoz nádob na bioodpad,
4. pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů (jarní
úklid, podzimní úklid, pouť, Vánoce atd.),
5. výsyp, vývoz a úklid odpadkových košů,
6. využití sběrného dvora (umožňující i řešení nebezpečného
odpadu, pneumatik, objemného odpadu, zeleného odpadu,
stavebního odpadu atd.),
7. čistění města („likvidace smetků“),
8. komplexní řešení (odstranění, recyklace, jiné využití ...)
všech odpadů.

Vyhláška, kterou zastupitelstvu předkládáme k projednání,
navrhuje, abychom i v Klatovech nově používali systém
místního poplatku, a to ve výši 450 Kč za občana a rok.
Pamatuje i na určité úlevy. Lidé mladší 6 let a starší 80 let
budou platit jen 50 % této částky. Osvobozeni od placení budou
(v souladu se zákonem) děti umístěné do dětského domova či
obdobného zařízení a lidé žijící v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení. Protože se poplatek
vztahuje i na fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci (chatu, chatku), ve kterých není
hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, osvobozuje vyhláška
ty, kteří poplatek platí již z toho titulu, že ve městě mají (na jiné
adrese) trvalý pobyt.
Ptáte se, proč chceme změnit současný systém placení, kdy
lidé tzv. „platí za popelnici“? Vždyť mnozí argumentují tím, že
„platba za popelnici“ je vede k tomu, aby třídili a starali se, aby
v jejich popelnici „zbylo co nejméně odpadů“?
Důvodů je více. Jedním z nich jistě je, že od roku 2022 bude
zřejmě platit nový zákon o odpadech, podle nějž náš současný
způsob – tj. „platba za popelnici“ vůbec nebude možný.
Budeme tedy, přijmou-li zastupitelé navrhovanou změnu, včas
a dobře připraveni. Důležitější jsou ale důvody další.
Tím základním je skutečnost, že poplatek (ale ani jeho
forma „platba za popelnici) není ve skutečnosti platbou za
vykonanou službu, její rozsah, četnost, kvalitu: Platba
poplatku je fakticky jen příspěvkem na provoz celého
systému „odstraňování odpadů“. A ten využíváme jako celek
všichni, každý ovšem různým způsobem. Například ti, kdo
hodně třídí, více využívají kontejnery na separovaný odpad,
případně i široké nabídky služeb sběrného dvora, méně odpadu
pak mají ve své popelnici. Ti, kdo třídí méně, více odloží do
popelnic. Všichni pak jsme rádi, že město je uklizené, že jsou
vyvezené koše, že máme možnost využít nejrůznějších druhů
odpadových kontejnerů. Podporujeme vytváření podmínek pro
naplnění moderních trendů v odpadovém hospodářství
(předcházet odpadům, recyklovat je, využívat je jako suroviny
a jen „to poslední co zbyde, likvidovat jako odpad“). I proto
město intenzivně investovalo a investuje – vybudovali jsme
efektivní sběrný dvůr, v jehož rámci pracuje dotřiďovací linka,
rozvíjíme skládku odpadů ve Štěpánovicích, rozšířili jsme síť
nádob na separovaný odpad, doplnili jsme kontejnery na
bioodpad, na kovy, občanům jsme přidělili více než 2 000
kompostérů na zelený odpad ze zahrad a zahrádek, vybudovali
jsme kvalitní kompostárnu, jež řeší zelený odpad z téměř
100 ha městské zeleně… Chceme samozřejmě v rozvoji
odpadového hospodářství pokračovat. Přejeme si, aby město
bylo čisté a upravené.
I proto jsme si položili otázku, zdali je současný systém
„platby za popelnice“ ještě stále funkční? Odpověď zní „ano
i ne“. Funkční bezesporu je, ale vidíme-li místa vedle popelnic
a kontejnerů obklopená odpadem, který se do nádob „nevejde“,
klademe si otázku, zda funguje správně. Evidentně ne všem
stačí jejich popelnice a kontejnery a četnost vývozu, který si
sjednali. Stejná otázka nás napadá, sledujeme-li vývoj objemu
odpadů odstraňovaných tzv. „košovkou“ (tj. pracovníků
s malým autem, kteří křižují město sem a tam, vysypávají koše,
čistí okolí, sbírají ony odložené odpady v okolí popelnic
pokračování na straně 5
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Připomeneme si výročí událostí roku 1989
Vážení občané,
30. výročí sametové revoluce
si město Klatovy připomene
několika akcemi, které vyvrcholí 17. listopadu. V neděli
o státním svátku Dne boje za
svobodu a demokracii, který
odkazuje k událostem v letech
1939 a 1989, jsme připravili
dvě vernisáže fotografických
výstav. První bude ve 14.00
hodin v kině Šumava. Půjde
o snímky událostí z roku 1989
v našem městě. Vedoucí kina
Karel Kotěšovec pozve také
k promítání sestřihu dobových
záběrů z Klatov, které jsou opravdu zajímavé. Následovat bude
vernisáž v mázhauzu před informačním centrem města, kde
budou k vidění fotografie našeho města v osmdesátých a počátkem devadesátých let, které dotvoří děti navštěvující Základní
uměleckou školu J. Kličky v Klatovech. Děkuji touto cestou
všem, kteří nám snímky pro tyto účely zapůjčili. Od 16.30 hodin bude následovat setkání občanů na náměstí, které zpestří
vystoupení orchestru KUFR. Tento sváteční den bude završen
houslovým koncertem Pavla Šporcla v kulturním domě.
To však není zdaleka vše, co k výročí chystáme. Další akce
proběhnou i během listopadu. V městské knihovně se uskuteční
dvě přednášky – historika V. Sixty z Ústavu pro studium
totalitních režimů s názvem „Jak to tenkrát bylo“ (7. 11.) a politologa Lukáše Valeše o událostech v roce 1989 v Klatovech
(14. 11.). Výročí v knihovně připomene také pořad autorského
čtení J. Dědečka a T. Brdečkové. Volně můžete navštívit
výstavu Ústavu pro studium totalitních režimů Václav Havel –
Politika a svědomí, která je k vidění do konce října na chodbě
jezuitské koleje a od začátku listopadu ji vystřídá opět na měsíc
výstava s názvem „Studentská revoluce 1989“. V knihovně
během oslav budou připraveny výstavy článků z dobového
tisku s fotografiemi a exilové a samizdatové literatury.
Výstavu s názvem „Když se cinkalo klíčema“ si můžete
prohlédnout i ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše a zajímavý
kulturní program připravila k výročí také Stálá divadelní scéna
Klatovy – například scénické čtení z provokativních divadelních textů dříve zakázaných autorů „Vaňkovky“.
Přehled všech akcí jsme vydali v podobě jednoduché
skládačky, která je k dispozici v informačním centru města a ke
stažení na webových stránkách města.
Barokní socha světce a vandalové
Dne 28. září jsme si opět připomínali Den české státnosti
a oslavovali jsme patrona naší země sv. Václava. Jednou ze
soch tohoto světce, kterou máme v našem městě, je barokní
pískovcová socha v nice průjezdu bývalé jezuitské koleje
v Klatovech. Bohužel, neznámý vandal ji nedávno poškodil,
světci utrhl plechový křížek a hrot kopí. Ten se nakonec našel
pohozený opodál. Mrzí mě, že se stále najdou lidé, kteří si
neváží dědictví předků a neštítí se ho poškozovat. Sochu
pochopitelně uvedeme do původního stavu. Je však důležité,

abychom nebyli nečinní, pokud jsme svědky vandalismu.
V takovém případě je nutné ihned kontaktovat městskou
policii.
Socha sv. Václava stávala původně před branou v dnešní
Pražské ulici na vyvýšeném podstavci. Na původním podstavci
sochy byl uveden letopočet 1716 - předpokládaný rok vzniku
sochy. Když byla Klášterská brána v roce 1837 zbourána a na
místě někdejších příkopů před ní vznikly domy čp. 187/I
a 193/I, socha byla posunuta dále před dům čp. 193. Později po
rekonstrukci domu koncem 19. století byla přemístěna na
podstavec v mělké nice na rohu uvedeného domu. Dům čekala
v polovině šedesátých let 20. století demolice a socha, která
byla nešetrným zacházením poškozena, putovala do depozitáře
klatovského muzea. Na místě domu dnes najdeme samoobsluhu. V roce 2006 byla socha zachráněna díky společné
iniciativě Klubu přátel Klatovska a Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech. Znovuobnovení sochy se ujal
akademický sochař a restaurátor Bořivoj Rak z Mostu, který ji
hodnotil jako umělecky zdařilou. Při restaurování musel být
znovu připevněn ulomený praporec a došlo i na obnovení
barevné polychromie.
Přeji Vám příjemný podzim.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
21. 10. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.
26. 10. | sobota | 8 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy | KLATOVSKÝ
FARMÁŘSKÝ TRH s firmou MASO WEST s.r.o.
Prodej farmářských výrobků a výpěstků a řeznických specialit
firmy Maso West s.r.o., ukázky klasické řeznické a uzenářské
výroby včetně porcování a prodeje zabijačkových a rybích
pochoutek. Spolupořádá MKS Klatovy, MASO WEST s.r.o.,
Regionální potravina – Plzeňský kraj, Úhlava o.p.s.,
MAS Pošumaví.
28. 10. | pondělí | 19.00 | sál radnice | VZÁCNOST
Ráchel Skleničková – klavír
Eva Blažková – zpěv
Eliška Beňová – zpěv
Jakub Blažek – zobcová pikola a foukací harmonika
Koncert ke státnímu svátku.
VÝSTAVY:
Do 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 13.00 ǀ chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY
Netradiční pohledy na město lásky - výstava fotografií.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
6. 10.; 13. 10.; 20. 10.; 27. 10. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ LEKCE
Podzimní „Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka
s partnerkou.
Termíny – neděle: 3. 11.; 10. 11.; 24. 11.
Závěrečná lekce: 24. 11. 2019 s kapelou.
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.
PŘIPRAVUJEME:
2. 11. | sobota | 19.00 | KD Klatovy |
PLES HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ
Pořádá Lenox z.s. ve spolupráci s MKS Klatovy.
8. 11. | pátek | 20.00 | KD Klatovy |
JELEN - PŮLNOČNÍ VLAK
Host: MÍŠA TUČNÁ. Support: TEREZA BALONOVÁ
A MARTYHO BANDA. Koncert populární kapely.
13. 11. | středa | KD Klatovy | AKADEMIE ŘEMESEL 2019
15. 11. | pátek | 20.00 | KD Klatovy |
HARLEJ + KOMUNÁL – vstupenky v předprodeji.
17. 11. ǀ neděle ǀ 19.00 | KD Klatovy ǀ
„KONCERT K VÝROČÍ 17. LISTOPADU – VIRTUÓZNÍ
HOUSLE PAVLA ŠPORCLA“.
Houslový virtuóz Pavel Šporcl je jedním z nejžádanějších českých
umělců. Díky svému umění, výrazné osobnosti i nekonvenčnímu
vystupování slaví úspěchy na nejvýznamnějších pódiích u posluchačů všech generací.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva
kultury a finanční podpory Plzeňského kraje.
18. 11. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.

19. 11. | úterý | 13.30 | KD Klatovy |
PLES SENIORŮ
IX. Ples seniorů pořádá Klub seniorů
Klatovy, MěÚSS a MKS Klatovy.
22. 11. | pátek | 19.00 | KD Klatovy |
MICHAL DAVID
Michal David vystoupí v Klatovech s již prověřenou kapelou
Kvatro, kterou diváci mohli vidět v loňském roce na všech jeho
koncertech. Zazní jak prověřené úspěšné hity tohoto zpěváka, tak
písně „z archivu“.
29. 11. | pátek | 17.45 | náměstí Míru Klatovy |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční akce s kulturním programem.
17.45 hod. vystoupení pěveckého sboru.
18.00 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – Pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též na facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
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Opravy komunikací v říjnu a listopadu 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
MAXIMA GORKÉHO (spoluinvestor stavby Plzeňský kraj)
Rekonstrukce silnice, chodníků, vjezdů a křižovatek, veřejného
osvětlení, výstavba parkoviště, rekonstrukce vodovodního řadu
v úseku od vjezdu k areálu České pošty po křižovatku s Kepkovou ul.,
rekonstrukce horkovodu - kolmý překop v úseku mezi Plzeňskou ulicí
a vjezdem do areálu České pošty.
Termíny provedení:
• Horkovod: 27. 8. – 16. 9. 2019.
• Vodovod: 15. 8. – 20. 9. 2019.
• Komunikace: 23. 9. – 22. 12. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Příjezd pro
zásobování pošty a sídliště ze směru od Měchurovy ulice bude
umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plzeňská-DobrovskéhoJiráskova-Plánická-Měchurova-Kepkova-Maxima Gorkého.

ce veřejného osvětlení.
Oprava povrchu části Klostermannovy ulice.
Termín provedení: po etapách v období od 1. 8. do 31. 10. 2019.
LUBY
Celoplošná oprava propadlé části vozovky v lokalitě „pod hřbitovem“
na pp.č. 812/3 v Lubech.
Termín provedení: prosinec 2019
Za úplné uzavírky, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude
umožněn.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

LUBY - SMĚR SOBĚTICE
Osazení nového kabelu, sloupů a lamp veřejného osvětlení v místě za
železniční tratí.
Termín provedení: říjen až listopad 2019.
HŮRKA
Celoplošná oprava povrchu lesní cesty v lesoparku Hůrka, rekonstruk-

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

dokončení ze strany 2

a kontejnerů). Za poslední 4 roky se objem odpadů uklizených
„košovkou“ zvýšil ze 112 tun na 237 tun. Jedna tuna takto
likvidovaného odpadu stojí skoro 11 tis. Kč. Neméně nemilé je,
že v kontejnerech na separovaný odpad či na bioodpad
nacházíme igelitové pytle plné odpadů z domácností. Jakkoliv
víme, že drtivá většina občanů se chová zodpovědně
s ohledem na naše společné (nejen životní) prostředí, je
zřejmé, že „možnost upravit si objem a četnost svozu
odpadů“, může část lidí vést k tomu, co popisuji.
Závěrem pár čísel:
1. celkové výdaje města za odpady činily v roce 2018 částku
25 782 tis. Kč. Žilo nás tu 22 546 osob. Znamená to, že výdaj za
odpady na jednoho každého z nás činil 1 143,60 Kč.
2. Formou plateb za známky bylo od lidí vybráno 7 084 tis.
Kč, průměrně každý z nás zaplatil 314,20 Kč (tj. 27,5 %
skutečného výdaje za odpady celkem, pozor ale - při
současném způsobu musíme k platbě přičíst 15% daň z přidané
hodnoty, jeden občan tedy „průměrně“ zaplatil 361,35 Kč,
DPH inkasoval stát). Podíváte-li se na své vyúčtování odpadů
za rok 2018, uvěříte snadno, nakolik jsou průměry ošidné, že?
Nicméně musíme s nimi pracovat.
Výše poplatků v okolních obcích v Kč
město

paušál

částka

celkem

kalkulovaná

vyhláška

Strakonice
Písek

0,00
100,00

260,00
340,00

260,00
440,00

356,00
346,00

3/2017
6/2006

Domažlice
Tachov
Rokycany
Nepomuk
Přeštice
Horažďovice

250,00
250,00
250,00
0,00
250,00
250,00

200,00
250,00
300,00
550,00
350,00
350,00

450,00
500,00
550,00
550,00
600,00
600,00

1223,00
811,00
507,00
934,00
480,00
449,00

10/2015
05/2018
6/2017
1/2015
1/2018
2/2015

3. Vypočteme-li tedy, jaký je průměrný výdaj na jednoho
občana města Klatov za rok 2018 podle druhu odpadu či
služeb, získáme zajímavou tabulku:
položka

Kč / osobu

Úklid a čištění města
Směsný komunální odpad

325,70
231,90

Separovaný odpad
Objemový odpad
Koše/„košovka“
Sběrný dvůr
Ostatní odpady
Bioodpad

157,10
134,40
115,30
100,60
55,40
23,30

Celkem

1 143,60

Jak je patrné, výdaj na směsný komunální odpad (průměrný)
představuje jen 20,3 % z celkového výdaje na odpad.
Zvolíme-li poplatek na 1 občana ve výši 450 Kč na rok
(a touto částkou se pohybujeme v českém „podprůměru“),
bude každý z nás platit = přispívat na systém částkou 1,23
Kč denně, a to za možnost:
• mít pravidelně vyvezenu popelnici či kontejner jedenkrát
týdně,
• uložit separovaný odpad do téměř 500 nádob/kontejnerů,
• odložit bioodpad do téměř 50 nádob/kontejnerů,
• bez dalšího poplatku využívat sběrný dvůr atd.
To není špatné, že?
Přeji Vám hezký podzim.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Akce v Městské knihovně Klatovy
Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Fotocourání – česká krajina očima milovníků přírody. Výstava fotografií
české krajiny, převážně ze Šumavy, Věry Dobrovolné a Jana Kubity.
Galerie knihovny:
– Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy. Ve spolupráci se Správou
Národního parku Šumava, Muzeem Šumavy, p. o., a hnutím DUHA.
Výstava potrvá až do konce října.
– BluesAlive ve fotografii Miloše Kašpara.
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Zblízka – Správa Národního parku Šumava. Výstava ukazuje nevšední detailní makro pohled na flóru a faunu Šumavy. Potrvá do 25. 10.
Oddělení pro děti a mládež:
My jsme muzikanti… přicházíme ze ZŠ Plánická – výstava miniatur
hudebních nástrojů, které vyrobili žáci 6. tříd ZŠ Plánická.
Přednášky:
Středa 23. 10. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Dobrý až velmi dobrý večer – s MUDr. Františkem Musilem, předsedou okresního sdružení České lékařské komory, na téma Laboratorní
medicína vážně i nevážně. Přednášku pořádá Úhlava, o. p. s., ve
spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a Rotary clubem Klatovy.
čtvrtek 24. 10. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Jižní Indie – cestopisný pořad, ve kterém nám autorka Jana Dvorská
představí Západní Bengálsko, státy Tamilnádu, Urísa, hinduistické
svátky Pongal a mnoho dalšího. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 31. 10. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Za tygry do Indie – cestopisný pořad Magdalény Radostové nás zavede do indického národního parku Ranthambore. Vstupné dobrovolné.
Oddělení pro děti a mládež:
Pondělní dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
21. 10., 13 – 16 hodin / Pavouk pro štěstí
29. 10., 8 – 12 hodin / Halloweenské tvoření
úterý 15., 22. a 29. 10. od 15 do 16 hodin, společenský sál knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Vstupné dobrovolné.
úterý 29. 10., 9 – 12 hodin, společenský sál knihovny
Setkání s malířem Václavem Sikou – kurz malování akrylovými
barvami na téma Let motýlů.
Kurzovné 120 Kč. Přihlásit se můžete v oddělení pro děti a mládež, na
tel. 376 347 472, e-mail: detske@knih-kt.cz. Počet míst je omezen.
úterý 29. 10., 18 – 20 hodin, oddělení pro děti a mládež
Tajemství zamčeného sálu – úniková hra pro děti ze 3.–5. tříd.
Účastnický poplatek 50 Kč. Přihlásit se můžete v oddělení pro děti
a mládež, na tel. 376 347 472, e-mail: detske@knih-kt.cz. Počet míst je
omezen.
Připravujeme na listopad:
pondělí 4. 11. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Spisovatelé do knihoven – Aleš Palán, spoluautor populární knihy
Raději zešílet v divočině, nám představí svoji novou knihu Jako v nebi,
jenže jinak, ve které přináší setkání s dalšími samotáři žijícími stranou
civilizace. Vstupné dobrovolné.
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říjen 2019
úterý 5. 11. od 17 hodin, galerie knihovny
Fotografie z přírody – vernisáž výstavy fotografií Marie Sikové
a Vratislava Baštáře.
čtvrtek 7. 11. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Jak to tenkrát bylo – přednáška Mgr. Václava Sixty (Ústav pro
studium totalitních režimů)
pondělí 11. 11. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Jiří Dědeček a Tereza Brdečková: 30 let od Sametové revoluce
čtvrtek 14. 11. od 18 hodin, společenský sál knihovny
1989 (nejen) v Klatovech – přednáška doc. PhDr. Lukáše Valeše, Ph.D.
Oddělení pro děti a mládež
úterý 5., 12., 19. a 26. 11. od 15 do 16 hodin, společenský sál knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Vstupné dobrovolné.
Pondělní dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
4. 11., 13 – 16 hodin / Vánoční šiška
11. 11., 13 – 16 hodin / Skládání čajových sáčků
18. 11., 13 – 16 hodin / Je libo placku nebo magnetku?
25. 11., 13 – 16 hodin / Andělské tvoření
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy
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Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
Do 10. 11. 2019
CITY MEJKAP
Autoři / autorky : Erik Binder‚ Michal Černušák‚ Pavlína Fichta
Čierna, Viktor Frešo‚ Ján Kekeli‚ Martin Kochan‚ Marek Kvetan‚
Zorka Lednárová‚ Milan Mazúr ml.‚ Michal Mráz‚ Erik Šille‚
Olja Triaška Stefanovič
Výstavný projekt pod názvem CITY MEJKAP se soustřeďuje na
fenomén města a městské kultury v současném slovenském
umění. Jde o široký záběr problematiky od sociálně-politických
otázek, kritického pohledu k osobité estetice a vizualitě
městských struktur. Zároveň desítka vybraných slovenských
umělců/-kyň přináší osobité programy i jisté mediální rozptýlení.
Na výstavě se prosazují současné polohy figurální malby se
vstupy street artu a airbrushe, fotografické dokumentární série,
fragmenty objektů až po metaforickou videoesej.
Výstava je připravená ve spolupráci s Galérií Jána Koniarka
v Trnave. Po jejím uvedení v Klatovech bude reprízovaná
v Galérii UFFO v Trutnově.
Kurátor výstavy: Vladimír Beskid
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
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Do 31. 10. 2019
Markéta Jáchimová / Před branami
Markéta Jáchimová (1988) pochází z Domažlicka, vystudovala
pražskou UMPRUM a v současné době působí v KALI Gallery
v Luzernu. Její dlouhodobé téma je čas. Čas jako moment v tomto
světě a paralelně čas neexistující, bezčasí či věčnost a jejich
prostupné hranice ji vzrušují stejně jako tělesnost, skrze něž
zakoušíme. Symbolicky s těmito mohutnostmi souvisejí
organické fragmenty, jež často začleňuje do svých děl. Dalším
důležitým momentem pro její tvorbu jsou lesy. Ty zdejší sehrály
vpečeťující roli v jejím dětství a dětství samo je pro ni
důležité východisko tvorby. Přírodní a minimalistické prvky se
v instalaci pro kostel sv. Vavřince propojují s quazibarokním
tvaroslovím jejích obrazů – objektů. Fascinace napětím mezi
smrtelností těla a věčností, projevující se obdobně jako v baroku
rozličnými vstupy v nekonečný prostor, nachází zde hluboce
symbolický výraz.
Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 10 – 12, 12.30 – 16 hodin
Do 31. 10. 2019, zámek Klenová
Pavel Opočenský / Nucleus
Výstava, jejíž název odkazuje k jádru, představí respektovaného
sochaře Pavla Opočenského (1954) výhradně prostřednictvím
kreseb barevnými pastelkami. Rovná stovka precizních prací na
papíře představuje tří roky intenzívní práce. Zahrnuje
geometrizující kompozice, které volně vycházejí ze skic ke
šperkům a sochařským realizacím, ale i biologické struktury
inspirované pozorováním prostřednictvím historických
mikroskopů. Společným znakem všech je, stejně jako v případě
prakticky veškeré jeho tvorby, zájem o transparentnost, optické
iluze a tajemství vnitřního prostoru.
Do 31. 10. 2019, purkrabství hradu Klenová
Jiří Hrbek / Setkání okamžiků
Jiří Hrbek (1957, Třebíč) se pohybuje v oblasti reportážní
a dokumentaristické fotografie. Portréty z převážně uměleckého
světa doplňují Hrbkovu tvorbu více než pětadvacet let (první
snímek vnikl v roce 1992). Postupně soubor rozšiřuje o fotografie
výjimečných osobností - muzikantů (Eva Turnová), umělců (Olaf
Hanel) či spisovatelů (Jáchym Topol). Hrbkovy fotografie se
objevují na přebalech knih, v katalozích či na bookletech
hudebních alb.
Do 31. 10. 2019, sýpka Klenová
Faust – komiksové česko-německé sympozium
Cílem v pořadí již třetího komiksového sympozia je zcela
jedinečné uchopení velkého literárního fenoménu – Goethova
rozsáhlého veršovaného románu Faust, románu, jenž je stejně
dobře znám a stejně tak často citován jak v Čechách, tak
v Německu. Jedinečnost tohoto komiksového zpracování tkví
v záměru rozdělit román Faust do devíti částí, jež budou
zpracovány vybranými devíti komiksovými kreslíři. Jedná se tedy
o projekt, který se od předešlých ročníků liší pevně danou
námětovou látkou a dějovou linkou. Umělci, kteří se projektu
účastní, jsou: Marie Kohoutová, Marek Berger, Karel Osoha,
Viktor Svoboda, Anna Kucharčíková, Janna Klävers, Antonia
Kühn, Milena Kaszuba a Jörg Hartmann.
Výtvarné dílny
26. 10. 2019, 14.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Mozaika - kreativní dílna pro veřejnost
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TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu
- každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
22. – 27. 10. | Pan Kaplan má třídu rád 3/3 - divadlo Strašín
29. 10. – 3. 11. | Vzpomínková slavnost v Měcholupech
5. – 10. 11. Akademie Masarykova ZŠ Klatovy 1/3
12. – 17. 11. Akademie Masarykova ZŠ Klatovy 2/3
19. – 24. 11. Akademie Masarykova ZŠ Klatovy 3/3
26. 11. – 1. 12. Setkání Dolaňáků v Dolanech u Klatov
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další
pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Knihovna v Klatovech
nabízí široký výběr
cizojazyčné literatury
V klatovské knihovně si můžete vybrat z více jak 800 svazků
cizojazyčné literatury, z čehož přibližně 200 svazků bylo pořízeno
díky projektu Cizojazyčná literatura 2019. Vyhlašovatelem
projektu je Moravská zemská knihovna v Brně z pověření
Ministerstva kultury ČR. Nabídku tvoří knihy nejen v anglickém
a německém jazyce, ale také například v italštině, španělštině,
ruštině a francouzštině. Knihy je možné nalézt v půjčovně pro
dospělé a v oddělení pro děti a mládež v sekci cizojazyčné
literatury. Jejich aktuální dostupnost lze ověřit prostřednictvím
elektronického knihovního katalogu, který je přístupný
z webových stránek knihovny.
Hana Hošková
Městská knihovna Klatovy

Anketa o nejlepší provozovnu
roku 2019 v Klatovech

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

Vážení čtenáři,
hlasovat můžete v Informačním centru až do 20. 12. 2019
případně elektronicky na stránkách www.klatovy.cz/mukt.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2019 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení:

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa:

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2019 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

restaurační zařízení
Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

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

Podpis

* 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.

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XI. 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 - mjarosik@mukt.cz
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.
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Třicet let …

Vážení Klatované,
pravidelně si společně připomínáme okamžiky, které
významně zasáhly do života
obyvatel naší země. Nehledě
na to, zda ve slova smyslu
kladném (vznik samostatného
Československa, osvobození
země…) či záporném (okupace v roce 1939 i 1968).
Obojí totiž nerozlučně patří
k naší historii a přes nános
času, jenž ji překrývá dalšími
událostmi, ji nelze opomíjet.
Jsou to právě ony historické
milníky, byť osobní zkušenost
přímých aktérů je nepřenositelná, které jsou zcela
zásadní pro budoucnost naší
země, a tím i pro každého
z nás.
Počátkem listopadu se nám
velmi intenzivně navrací
vzpomínky na události roku
1989. Dny, díky nimž se zcela
zásadně změnilo uspořádání
života v naší zemi. Z totalitního státu se najednou stal
stát zakládající si na návratu

k principům svobody člověka
a demokratickým formám
vládnutí. Z mého pohledu jsou
to chvíle stále naprosto živé.
Odpovídá to přesně síle
prožitků člověka vnímajícího
mimořádnost toho, co se
odehrávalo a co ještě pár
týdnů před listopadem 1989
bylo nepředstavitelné. Byla to
euforie a radost nejen ze
společenské změny, ale
rovněž i z toho, jak absolutní
většina lidí naší země
dokázala držet pohromadě.
Nutno podtrhnout, že dnes se
to zdá být téměř neuvěřitelné.
Je to však úplně přirozené.
Právě ve chvílích bezbřehého
nadšení či smutku totiž ustupují běžné věci a každodenní
rituály do pozadí. Nejinak
tomu ostatně bylo i v případě
28. října 1918 či květnových
dní roku 1945. Následně pak
starosti všedního dne hrají
opět roli nejdůležitější.
Po sametové revoluci jsme
se najednou ocitli v úplně
nové realitě. Obrovská míra
svobody a netušené příležitosti na straně jedné, obrovské
nároky na zodpovědnost za
vlastní osud na straně druhé.
Během chvíle zmizel po dlouhá desetiletí zažitý způsob
života. Vše podtrženo trochu
zdivočelými roky, kdy drzost
pár jedinců a jejich pohrdání
základními principy lidské
slušnosti byly bohužel také
znamením úspěchu. Vypořádat se s tím, najít si svoji
cestu, prostě nebylo jednoduché. Především proto mne
s odstupem třiceti let úplně
nepřekvapuje sociologický
průzkum hovořící o tom, že
část naší společnosti (pře-

ZDARMA

Příští jednání zastupitelstva

devším starší generace) cítí
rozčarování, či dokonce
považuje život před rokem
1989 za lepší. V žádném
případě tomu tak nebylo!
Kvalita našich životních
podmínek je dnes nesrovnatelně lepší. Velmi nerad
bych jako důkaz pro moje
tvrzení použil zjednodušenou
linku o „nákupech čehokoliv
a bez front“. Daleko pádnějším důkazem nechť je
významně vyšší kvalita
lékařské péče, prodlužující se
průměrný věk obyvatel,
proměny našich měst a obcí,
možnost volného pohybu lidí
za účelem turistiky, práce či
vzdělávání.
Plně respektuji, že část
spoluobčanů o tom nepřesvědčí nic a další části
demokratické výhody budou
vždy úplně jedno. I jejich
názory jsou ale nedílnou
součástí svobodné společnosti. V žádném případě však
nelze pominout ty, jejichž
rozčarování pramení z pocitu
nespravedlnosti nebo jen
z toho, že již nemají dostatek
sil. Přitom by možná k jejich
spokojenosti stačilo málo.
Určitě by k tomu napomohla vyšší míra mezigenerační solidarity a cílená
pomoc sociálního systému
zejména těm, kdo vždy měli
snahu postarat se o sebe
a svoje blízké, a byli tak dle
svých sil prospěšní i ostatním.
Pro naši budoucnost pak
považuji za nejpodstatnější
fakt, že vyšší míra spokojenosti obyvatel výrazně
snižuje šance těch, kteří
přichází s velmi jednoduchými a líbivými řešeními.

Úterý 10. 12. 2019
v jezuitském refektáři
Jednání rady města

Úterý 26. 11. 2019
Úterý 17. 12. 2019
Vybráno z obsahu:

Město se mění
a proměňuje
strana 2
Nová auta umožňují
dostupnější
pečovatelskou službu
strana 3
Městské kulturní
středisko Klatovy
strana 4
Ankety
strana 8

Ta jsou ale založena na ztrátě
osobní svobody a s ní se
pojícími možnostmi. Tedy
hodnotami, kterých si hlavně
mladá generace považuje
nejvíce.
Přes všechny nedokonalosti je nad vší pochybnost
ten současný, demokratický
způsob života, v němž žijeme
posledních třicet let, neskonale lepší a stojí za to si jej
razantně chránit s nejvyšší
mírou obezřetnosti.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Město se mění a proměňuje
Milí Klatované,
jen několik dnů a hodin nás
dělí od 17. 11. 2019 - dne,
kdy neúprosně plynoucí čas
odpočítá přesně 30 let od
chvíle, kdy v Praze na
Národní třídě pohotovostní
jednotky „Sboru národní
bezpečnosti“ (dnes bychom
řekli policie) brutálně zbily
demonstrující studenty. Tím
začal sled událostí a procesů
dnes známých jako Sametová
revoluce. Jejich důsledkem je naše dnešní realita. Žijeme ve
svobodném světě, patříme tam, kam jsme si tehdy většinově
přáli patřit – na Západ.
Když jsme se před 30 lety tady v Klatovech v onen
podzimní pátek ukládali ke spánku a mnozí se těšili na
poklidný víkend, netušili jsme, že jsme právě prožili den,
který později budeme všichni považovat za historický milník
našich životů. Přetekla ona pověstná kapka. Před koncem
roku byl prezidentem zvolen Václav Havel a do nového roku
1990 jsme vstoupili s tím, že bude rokem svobodných voleb.
Tak se i stalo. Tak jako vodu a vzduch, potřebuje člověk
k životu i svobodu. A tu nyní máme. Máme i jasná
demokratická pravidla organizace společnosti. Můžeme se
rozhodovat sami za sebe. Ano, jiný názor, víru, styl života
nám může někdo jiný (také svobodný) zazlívat. Nemůže nás
však za ně diskriminovat. Jsme, navzdory všem steskům,
jichž jsou plná média, i nebývale bohatou společností. Stojí za
to uvědomit si, co vše dnes považujeme za (materiálně)
samozřejmé a co nebylo samozřejmé kdysi. I proto je dobré
při příležitosti historických výročí ohlédnout se, že?
Dovolte mi, abych Vám popřál vše dobré, abychom do
budoucnosti, která přichází každým novým dnem, vstupovali
s důvěrou, nadějí a s rozhodnutím žít dobrý život, být
dobrými lidmi. To není málo.
Ke každé oslavě patří i dárek. V Klatovech jsme si jich

dali povícero, stačí jen nahlédnout do kalendáře akcí, které
běží, či jsou připraveny do konce roku. Jeden pomyslný dárek
přišel „i z Prahy“. Vlastně tak trochu odráží vše, co se v posledních letech v ekonomice státu a města událo. Agentura
Moody´s přehodnotila rating České republiky, tím i hodnocení některých českých měst. Klatovy mají nově mezinárodní
rating A1, národní rating Aa2.cz, výhled ratingu stabilní. Ve
zdůvodnění agentura uvádí: „Kreditní profil města Klatov
zohledňuje uvážlivé řízení rozpočtu, díky kterému město
dosahuje výrazných provozních přebytků, útlum investiční
aktivity města v posledních dvou letech způsobený zejména
omezenou dostupností dotačních titulů, na které má město
připravené investiční projekty, nízkou a nadále klesající
zadluženost a velmi dobrou likviditu a rostoucí hotovostní
rezervy, jejichž výše přesahuje úvěrové závazky města“.
Suché souhrnné konstatování je doloženo podrobnější
zprávou, kterou publikujeme na webových stránkách města.
Skrývá se za ním práce a uvážlivá spolupráce zastupitelstev
s vedením města – za posledních mnoho let. Rád bych využil
této příležitosti k poděkování všem zastupitelkám
a zastupitelům, kteří o rozpočtu rozhodovali a rozhodují.
Před koncem roku budou víceméně hotovy všechny práce
na velké investiční akci „vodovod a kanalizace Točník“.
V uplynulých dnech byly postupně dokončeny opravy
komunikací plánované na letošní rok. Odstraněno bylo lešení
z jezuitského kostela. Koncem listopadu bude slavnostně
otevřen jezuitský refektář – mimochodem stavba též svým
způsobem historická. Jí končí dlouhé období rekonstrukce
a revitalizace jezuitské koleje. Před 30 lety byla v bývalé
jezuitské koleji kasárna, dnes je tu městská knihovna,
městský ústav sociálních služeb, část úřadu města („stavební,
občanky a pasy“ např.). Budova, která hrozila být
problémem, žije. Dokončeny jsou Mercandinovy sady.
Město se mění a proměňuje...
Přeji Vám krásný den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Nová auta umožňují dostupnější pečovatelskou službu
Vážení občané,
Městský ústav sociálních
služeb Klatovy má nyní tři
nová auta. Zakoupeny byly
dva osobní automobily a užitkový automobil s nainstalovaným zařízením pro převoz
jídel v nákladovém prostoru.
Městský ústav sociálních
služeb je registrovaným
poskytovatelem sociálních
služeb, který poskytuje mimo
jiné i pečovatelskou službu.
Cílovou skupinou jsou nejen
senioři, ale také lidé se zdravotním postižením a rodiny
s dětmi. Vozidla umožňují zaměstnancům ústavu lepší obsluhu
uživatelů pečovatelské služby v Klatovech a integrovaných
obcí města. Auta slouží i k doprovodu uživatelů při nákupech
a vyřizování jejich osobních záležitostí. Třetí auto má užitkový
charakter a ústav jej používá k rozvozu obědů. Jeho vestavba
ulehčuje pečovatelce manipulaci s bednami s jídlonosiči. Auta
jsou označena logem ústavu a na ulici je tak snadno poznáte.
Městský ústav sociálních služeb na jejich zakoupení
připravil projekt s názvem „Podpora mobilního týmu
Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy“, který podal do 8. výzvy
Místní akční skupiny Pošumaví, z.s., v rámci programového
rámce pro IROP na podporu mobility sociálních služeb.
Konkrétně jde o 62. výzvu „Sociální infrastruktura –
integrované projekty CLLD“. Cílem projektu bylo vytvořit
kvalitnější podmínky pro poskytování terénní pečovatelské
služby. Projekt byl posouzen orgány místní akční skupiny a následně doporučen realizaci. Přidělená dotace činila 95 %
uznatelných nákladů.

Adventní akce v Klatovech
Město Klatovy každoročně pořádá adventní trhy a kulturní
program na náměstí. Adventní čas tradičně začínáme
rozsvícením vánočního stromu 29. listopadu. Následovat
budou další akce o adventních nedělích, „Nebeské náměstí“
a Klatovský klášterní bazar, jehož výtěžek bude letos určen na
zhotovení druhé části dřevěného klatovského betlému.
Základní část s Pannou Marií, svatým Josefem a Ježíškem
dokončil na základě zadání města klatovský řezbář Petr Štýs.
Půjde o betlém s postavami v životní velikosti a již letos bude
v základní podobě k vidění na klatovském náměstí nedaleko
vánočního stromu. Součástí adventních trhů bude také dřevěná
vánoční brána a nová výzdoba. Chystáme i novinky
v programu. Ve dnech od 16. 12. do 23. 12. budou připravena
na náměstí zajímavá hudební vystoupení i ve večerních
hodinách. Podrobnosti najdete v kulturních přehledech
a adventním programu. Akce zajišťuje městské kulturní
středisko a odbor školství, kultury a cestovního ruchu.
Přeji Vám pohodové podzimní dny.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
17. 11. ǀ neděle ǀ 19.00 | KD Klatovy ǀ
„KONCERT K VÝROČÍ 17. LISTOPADU – VIRTUÓZNÍ
HOUSLE PAVLA ŠPORCLA“. Houslový virtuóz Pavel Šporcl
je jedním z nejžádanějších českých umělců. Díky svému umění,
výrazné osobnosti i nekonvenčnímu vystupování slaví úspěchy na
nejvýznamnějších pódiích u posluchačů všech generací.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva
kultury a finanční podpory Plzeňského kraje.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK
16. 11. | sobota | 14.00 a 16.00 |
loutková scéna KD |
KONÍČEK S KLAPACÍ HUBOU
Repríza pohádky Antonína Pruchy
o tom, kterak se princ s kašpárkem
vydali do světa hledat nevěstu...
Vchod od OD Lidl.

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

VÝSTAVY:
1. 11. 2019 – 31. 3. 2020 | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ
chodba, II. patro KD | ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT
- retrospektivní výstava českých filmových plakátů.

19. 11. | úterý | 13.30 | KD Klatovy |
PLES SENIORŮ
IX. Ples seniorů pořádá Klub seniorů Klatovy, MěÚSS
a MKS Klatovy.

17. 11. 2019 – 31. 1. 2020 | v době otevření kina | kino Šumava |
UDÁLOSTI V KLATOVECH V ROCE 1989.
Vernisáž výstavy fotografií od 14.00 hodin,
promítání záběrů z roku 1989.

22. 11. | pátek | 19.00 | KD Klatovy |
MICHAL DAVID - POZOR! Dle sdělení managementu Michala
Davida se koncert z technických důvodů uskuteční od 19 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Do 25. 11. | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ atrium KD |
PRALESY ŠUMAVY
Výstava fotografií NP ŠUMAVA.

29. 11. | pátek | 17.45 | náměstí Míru Klatovy |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
za účasti plzeňského biskupa Mons. ThLic. Tomáše Holuba, Th.D.
a starosty města Mgr. Rudolfa Salvetra.
17.45 hod. vystoupení pěveckého sboru Berušky ze ZŠ Čapkova
Klatovy.
18.00 hod. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.

PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY 2019/2020:
MATURITNÍ PLESY:
16. 11. SZŠ Klatovy
23. 11. OA Klatovy
30. 11. SPŠ Klatovy
7. 12. Gymnázium Klatovy
14. 12. Gymnázium Klatovy
PLESY:
13. 12. INTERTELL
10. 1. DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD Klatovy
18. 1. MASO WEST Klatovy
8. 2. RALLY PLES ŠKODAteam
15. 2. PEKÁRNY A CUKRÁRNY Klatovy
22. 2. PLES MĚSTA Klatovy
7. 3. COUNTRY PLES
PŘIPRAVUJEME:
2. – 20. 12. | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ atrium KD |
ADVENTNÍ KLATOVY.
Výstava fotografií se zimní a adventní tematikou.
Vánoční tvoření pro MŠ se zdobením vánočního stromu 3. a 4. 12.
od 9.00 – 12.00 hod.
2. 12. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy |
VÁCLAV NECKÁŘ - VÁNOČNÍ KONCERT+ host:
Pěvecký sbor ZUŠ J. Kličky Klatovy
3. 12. | úterý | 17.00 | KD Klatovy | VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
s floristkou Hanou Kindelmannovou Šebestovou. Načerpejte
inspiraci na zdobení svých příbytků v nadcházejícím Adventu.
5. 12. | čtvrtek | 16.45 ǀ náměstí Míru |
NEBESKÉ NÁMĚSTÍ aneb…
Zábavný program pro děti i dospělé na náměstí Míru.
8. 12. | 9.00 – 16.00 | náměstí Míru | ADVENTNÍ NEDĚLE.
Adventní trhy s kulturním programem.
13.30 hod. PLZEŇSKÝ MLS - koncert, následovat bude dětský
program – prezentace sportovních klubů Skiareál Špičák.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
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Stálá divadelní scéna Klatovy – listopad 2019

www.divadlo.klatovynet.cz

21. 11. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
KDYŽ SE ZHASNE - Michaela Doleželová, Roman Vencl
Mrazivá komedie. Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší
newyorské společnosti. Jejich manželství však nelze pokládat za
ideální – vlastně je to hotové peklo na zemi, se kterým nelze jen tak
skoncovat. Může za to předmanželská smlouva...
Režie: Roman Meluzín
Agentura NORDPRODUCTION
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, Miluše
Bittnerová

1. 12. neděle od 15.00,
předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM
KRÁLOVSTVÍ - Hans Christian Andersen
Muzikál na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena, který bude
plný efektů a čarovných pohádkových bytostí.
Režie: Dana Bartůňková
Metropolitní divadlo Praha

23. 11. sobota od 15.00, divadlo Klatovy
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - Ať žijí pohádky!
V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka se svými broučky
dostanou do pohádkového lesa. A samozřejmě zahrají a zazpívají
svoje osvědčené hity. Vstupenky v distribuci na prodejních místech
Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line přímo na
ticketportal.cz - HOMEtickets!

2. 12. pondělí od 19.30, předplatné skupiny B, divadlo Klatovy
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ - Marie Jones
Slavná inscenace, která bavila publikum úctyhodných 15 let, se vrací!
Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do
světa peněz a slávy?
Režie: Jana Kališová
Divadlo Kalich
Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub

24. 11. neděle od 18.00, divadlo Klatovy
25. 11. pondělí od 16.30 a 19.30, divadlo Klatovy
NEVÁNOČNÍ KONCERT
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy ve spolupráci se
Stálou divadelní scénou Klatovy uvádí tradiční NEvánoční koncert
plný dobré hudby, NEadventního humoru a nového pohledu na zažité
NEjen 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 4. 11. 2019

6. 12. pátek 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 18. 11. 2019

PŘIPRAVUJEME na prosinec:

Alabastr, Bořek Šípek a skleněné dárky v Pavilonu skla

foto: Karel Nováček

Ještě do 8. prosince mohou návštěvníci pavilonu zhlédnout
prodlouženou výstavu Alabastrové sklo ze Šumavy, která je
věnována jednomu z významných objevů šumavských sklářů.
Jde o specifickou technikou zakalené sklo vyráběné od 30. let
19. století, jehož zamlžený až pohádkový vzhled je velmi
půvabný. Na výstavě exponátů především ze soukromých sbírek
jsou různé typy alabastrového skla od roztomilé toaletní
soupravy pro panenky až po náročně zdobené rozměrné vázy.
Produkce skláren Annín, Adolfov, Lenora, Stachy a dalších je
dokladem opravdu výjimečných schopností šumavských
skelmistrů a sklářů. (O změně výstavního programu viz více na
www.pask-klatovy.cz).

A jako každý rok připravil
PASK také vánoční dílny, které
se budou konat v sobotu a v neděli 30. listopadu a 1. prosince.
Jejich název Kouzlo skleněného dárku vyjadřuje letošní
téma – skleněný dárek v řadě
podob. Budou se malovat
svícny, vyrábět šperky a pro
velký zájem se budou malovat
a vyrábět také vánoční ozdoby,
foto: Marek Vaneš
které se mohou stát svého
druhu vánočním dárkem.
V týdnu od 2. do 6. prosince bude program pokračovat pro
skupiny dětí ze škol a školek – zde doporučujeme včasnou
specifikaci požadované techniky a dohodu termínu v recepci
PASKu. Bližší informace najdete od počátku listopadu na
webových stránkách pavilonu.
V souvislosti s dárky bychom rádi informovali, že
u pokladny PASKu je možné koupit různě barevné klatovské
skleněné karafiáty, které jsou vyráběné speciálně pro pavilon.
Těšíme se na podzimní setkávání v Pavilonu skla.
PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla
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Akce v Městské knihovně Klatovy
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Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

To vše a mnohem více nám bude vyprávět fotograf Tomáš Kubeš.
Vstupné 70 Kč. Vstupenky je nutno vyzvednout předem ve studovně.

Čítárna:
Maruščiny perníčky – výstava zdobených perníčků Marie Tymlové.
Korálkové hvězdičky – vánoční korálkové hvězdičky vystavuje Jana
Kocurová. Výstava potrvá od 11. 11. do 31. 12.

pátek 29. 11. od 19 hodin, refektář jezuitské koleje
Slavnostní otevření zrekonstruovaného refektáře jezuitské koleje
pro veřejnost

Galerie knihovny:
Fotografie z přírody – výstava fotografií Marie Sikové a Vratislava
Baštáře. Výstava potrvá do 31. 12. 2019.

sobota 30. 11. od 9 do 18 hodin, refektář jezuitské koleje
Den otevřených dveří zrekonstruovaného refektáře jezuitské koleje
– součástí programu budou historické přednášky, komentované
prohlídky, tvořivé dílny a hudební vystoupení

Oddělení pro dospělé čtenáře:
'89 zpráva z tisku... – výstava zavede návštěvníky do období pádu
režimu a přechodu k demokratickému státu, jak je zachytily objektivy
fotografů a oči novinářů.

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělní dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
18. 11., 13 – 16 hodin / Je libo placku nebo magnetku?
25. 11., 13 – 16 hodin / Andělské tvoření

Oddělení pro děti a mládež:
Andělky v oblacích prozpěvují… krásný a klidný čas připravují
– vystavuje Jana Vyskočilová.

úterý 19. a 26. 11. od 15 do 16 hodin, společenský sál knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Vstupné dobrovolné.

Přednášky:
středa 27. 11. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Dobrý až velmi dobrý večer – s Emilem Kintzlem o Modravě
a Šumavě vůbec. Přednášku pořádá Úhlava, o. p. s., ve spolupráci
s Městskou knihovnou Klatovy a Rotary clubem Klatovy.

Připravujeme na prosinec:
Výstavy:
Čítárna:
Andělky v oblacích prozpěvují… krásný a klidný čas připravují
– vystavuje Jana Vyskočilová.

čtvrtek 28. 11. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Černobyl – Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak dnes
vypadá zakázaná zóna a jaké jsou příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo
naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov.

úterý 3. 12. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Spisovatelé do knihoven – Pavel Kolmačka
čtvrtek 5. 12. od 18 hodin, refektář jezuitské koleje
Kuba – O žhavém a pulzujícím karibském ráji plném latinských rytmů,
doutníků, rumu a krásných žen, o zemi plné kontrastů a barev bude
vyprávět Petr Nazarov.
sobota 7. 12. od 16 hodin, refektář jezuitské koleje
Musica Imperfecta – adventní koncert hudební skupiny Musica
Imperfecta. Akce se koná za spolupráce Městské knihovny Klatovy
a Základní umělecké školy Josefa Kličky Klatovy.
Oddělení pro děti a mládež
Pondělní dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
2. 12., 13–16 hodin / Čertovská nadílka
9. 12., 13–16 hodin / Vánoční přání
16. 12., 13–16 hodin / Košíček od babičky
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.

12. – 17. 11. Akademie Masarykova ZŠ Klatovy 2/3
19. – 24. 11. Akademie Masarykova ZŠ Klatovy 3/3
26. 11. – 1. 12. Setkání Dolaňáků v Dolanech u Klatov
3. – 8. 12. Sametová revoluce 1989 v Klatovech
10. – 15. 12. Dožínky Plzeňského kraje
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz
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Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, rozhodčích
a sportovních kolektivů okresu Klatovy za rok 2019
Výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení okresu
Klatovy, z.s. připravuje ve spolupráci se společností SPORT
ACTION s.r.o. a SDS Klatovy tradiční vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců, trenérů, rozhodčích a sportovních
kolektivů okresu Klatovy za rok 2019, které se bude konat
6. 2. 2020 v Klatovech.
Oceněni budou nejúspěšnější sportovci okresu Klatovy.
Můžete navrhovat nejen sportovce sdružené v České unii
sportu, ale i sportovce z jiných zájmových sdružení a spolků
působících v okresu Klatovy.
Vaše návrhy zasílejte na adresu Pošumavské sportovní
sdružení okresu Klatovy, z.s., Denisova 93/I, 33901 Klatovy
nebo elektronicky na pssklatovy@seznam.cz nejpozději
do 30. 11. 2019.

Anketa o nejlepší provozovnu
roku 2019 v Klatovech
Vážení čtenáři,
hlasovat můžete v Informačním centru až do 20. 12. 2019
případně elektronicky na stránkách www.klatovy.cz/mukt.

V návrhu uveďte osobní údaje navrhovaného: jméno,
příjmení, bydliště, kontakt (email, číslo telefonu), u mládeže
rok narození, název a sídlo sportovního klubu. Dále uveďte
výkonnostní údaje: přehled umístění v mistrovských soutěžích
nebo význačných sportovních akcích, uvedení nejlepších
sportovních výsledků a výkonů v roce 2019. Uveďte i případné
zařazení navrženého sportovce do reprezentačních týmů kraje,
ČR.
Doručené návrhy vyhodnotí odborná komise a vybere
nejúspěšnější sportovce okresu za rok 2019, kteří budou
pozváni ke slavnostnímu vyhlášení.
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s.

Začátkem prosince očekávejte ve svých
schránkách mimořádné vydání
Zpravodaje
věnované změně v placení
za odpady od ledna 2020.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2019 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení:

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa:

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2019 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

restaurační zařízení
Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

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

Podpis

* 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.

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy.
Ročník XI. 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 - mjarosik@mukt.cz
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.
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Výjimečnost Vánoc …

Vážení Klatované,
neúprosný běh času si nejlépe
uvědomujeme ve chvílích, kdy
se každým dnem přibližuje
zejména dětmi netrpělivě
očekávaný Štědrý den. A s ním
přicházející vánoční svátky.
Svátky z nejvýznamnějších
v celém křesťanském světě.
Jsou výjimečné, mají neopakovatelné kouzlo a atmosféru.
Zasahují nás všechny bez

ohledu na to, zda jsme lidmi
věřícími, či nikoliv. Byť je doma prožíváme každý dle svých
zažitých zvyků lišících se dům
od domu, neznám nikoho, kdo
by si jejich podstatu neuvědomoval a nepovažoval je za
nedílnou součást svého života.
Ne nadarmo je nazýváme svátky rodinnými. Právě
v onen magický večer totiž naplno prožíváme dar, pokud se
za jedním stolem můžeme shledat se všemi nám nejbližšími.
Právě v onen večer nám také
naplno ožívají i vzpomínky na
ty, kdo už tam s námi bohužel
sedět nemohou. I to je však
nesmírně cenné. Zejména děti,
včetně těch nejmenších, totiž
dokáží naprosto přesně vnímat
onu jedinečnost slavnostní
chvíle a rodinné sounáležitosti.
Je jen na nás dospělých,
abychom je o ně nepřipravili.
Vím… Namítnete, že ta jejich
nedočkavost a nervozitou přetékající očekávání, zda najdou
pod stromečkem vytoužený
dárek, jsou tak veliká, až k nesnesení. Avšak i ono čekání

ZDARMA

Příští jednání zastupitelstva

a z dětství nám všem dobře
známé šimrání kolem žaludku
k výjimečným chvílím patří.
Dočkají se, potěší nás
svýma rozzářenýma očima
a ještě k tomu si začnou do
podvědomí ukládat to, co za
několik let budou předávat
dalším pokolením. Vánoce jsou
jedním z pevných pilířů historických a kulturních hodnot
naší civilizace. Střežit je
a pečovat o ně proto považuji
za naši povinnost. Bez nich
bychom byli jako nazí v trní.
Milí Klatované,
přeji Vám, abyste nadcházející Vánoce prožili v klidu
a v pevném zdraví. Věřím, že
sváteční dny Vám naplní
i radost ze setkání s Vašimi
blízkými, na něž v běžném
pracovním shonu nemáte
dostatek času.
Přeji Vám vše dobré nejen
ve chvílích svátečních.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 28. 1. 2020
v jezuitském refektáři
Jednání rady města

Úterý 7. 1. 2020
Úterý 21. 1. 2020
Vybráno z obsahu:

Město má schválený
rozpočet na rok 2020
strana 2
Nový klatovský betlém
bude v příštím roce
rozšířen
strana 3
Městské kulturní
středisko Klatovy
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Oslavy nového roku 2020
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Město má schválený rozpočet na rok 2020
Vážení čtenáři Zpravodaje,
milí Klatované,
na historicky prvním jednání
zastupitelstva v nově zrekonstruovaném jezuitském
refektáři schválili zastupitelé
v úterý 10. 12. 2019 rozpočet
města na rok 2020. V ten
samý den se jezuitský refektář
a jezuitská kolej staly „Památkou roku 2019 Plzeňského
kraje v kategorii stavby“.
Schválený rozpočet pracuje s celkovými příjmy ve výši
520,7 mil. Kč, výdaje dosahují částky 373,8 mil. Kč. Kladný
rozdíl ve výši 146,9 mil. Kč představuje rozpočtový přebytek.
Ten po snížení o splátky úvěrů 15,3 mil. Kč upravuje
disponibilní zdroje rozpočtu na 131,6 mil. Kč.
Je mojí milou povinností zastupitelům rozpočet představit,
učinil jsem tak slovy: „Navrhovaný rozpočet je provozním
rozpočtem města, v němž jsou zakomponovány minimální
investice. Chceme totiž, aby bylo patrné, s jakými provozními
přebytky může město disponovat a zároveň respektujeme
pravomoc zastupitelstva rozhodovat o investicích, jejich výši
a prioritách. Investice budou do rozpočtu zahrnovány postupně
rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2020. Oproti
rozpočtu na rok 2019 dáváme více než 11 mil. Kč navíc na
opravy komunikací a na tzv. dopravní obslužnost města. O více
než 11 mil. Kč jde i do osobních nákladů, více než 10 mil. Kč
navíc pak poskytujeme našim příspěvkovým organizacím.
Deset miliónů vynakládáme na fond dotací, jeho prostřednictvím město také podporuje sportovní, kulturní a společenský
život města. I tak jsme schopni sestavit a schválit přebytkový
a realistický rozpočet.“
Starosta města Rudolf Salvetr rozpočet charakterizoval jako
základní a nejdůležitější dokument města na rok 2020
a podpořil jeho schválení. Řekl: „Rozpočet umožňuje zodpovědným způsobem vstoupit do nového roku.“
Zastupitelé dále schválili poslední rozpočtové opatření roku
2019. Po jeho schválení zůstávají městu rozpočtované dispo-

Rozpočet města (v tis. Kč)
Neinvestiční příjmy celkem
Kapitálové (investiční) příjmy celkem
Příjmy běžného roku celkem
Neinvestiční výdaje celkem
Kapitálové (investiční) výdaje celkem
Výdaje celkem
Rozdíl Příjmy - výdaje
Splátka úvěrů
Přebytek (příjmy - výdaje) celkem

Schválený
rozpočet
2015

337.495
11.000
348.495
252.830
2.550
255.380
93.115
-16.260
76.855

foto: Rudolf Lang

nibilní zdroje z roku 2019 ve výši téměř 200 mil. Kč. Jejich
skutečnou výši však město zjistí až po zaúčtování všech příjmů
a výdajů roku 2019.
Zastupitelé schválili i novou výši vodného a stočného na rok
3
2020. Současná cena 65,90 Kč/m včetně DPH patří k těm
nižším v rámci celé České republiky, obsahuje však dostatečné
zdroje na obnovu a opravy vodohospodářské infrastruktury. Od
1. 1. 2020 se vodné a stočné v Klatovech mírně navýší na
3
67,42 Kč/m , tj. o 2,30 %, a to ve vazbě na nárůst cen vstupů.
Od 1. 5. 2020 však dojde ke snížení sazby daně z přidané
3
hodnoty, cena vodného a stočného se tak sníží na 64,50 Kč/m ,
tj. o 2,1 % oproti ceně roku 2019. Výše nájemného, jež město
inkasuje od provozovatele vodohospodářské infrastruktury,
zůstává nezměněna a je po celý rok 2020 stejná, jako byla
v roce 2019.
Základní relaci rozpočtu ve srovnání s prvními rozpočty
příslušných roků od roku 2015 ilustruje tabulka dole.
Dámy a pánové, milí Klatované, dovolte mně, abych
Vám popřál krásné vánoční svátky a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti a též požehnání Vašim životům,
práci i dílu.

Schválený
rozpočet
2016

352.535
18.000
370.535
271.235
7.545
278.780
91.755
-16.340
75.415

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
Schválený
rozpočet
2017

378.439
7.000
385.439
285.375
8.215
293.590
91.849
-16.535
75.314

Schválený
rozpočet
2018

433.612
8.000
441.612
309.540
9.700
319.240
122.372
-16.580
105.792

Schválený
rozpočet
2019

475.396
1.500
476.896
319.955
6.810
326.765
150.131
-15.295
134.836

Návrh
rozpočtu
2020

516.668
4.000
520.668
365.395
8.425
373.820
146.848
-15.315
131.533
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Nový klatovský betlém bude v příštím roce rozšířen
Vážení občané,
dobu adventní a vánoční
zpestří až do 6. ledna na
klatovském náměstí dřevěný
betlém, který byl vytvořen
v životní velikosti. Před
několika dny do něj přibyla
socha vola, která váží více
než 1000 kg. Manipulace
s ní tak není jednoduchou
záležitostí. Základní část
betléma bude v příštím roce
opět rozšířena o figury Tří
králů a pasáčka s ovcemi. Na
toto rozšíření bude použit
výtěžek z devátého ročníku Klatovského klášterního bazaru,
který se uskutečnil před bývalým dominikánským klášterem
v Plánické ulici v sobotu 14. prosince. Přestože počasí příliš
nepřálo a pršelo, lidé přišli. Děkuji všem, kteří se na
organizaci bazaru pod hlavičkou Zdravého města Klatovy
podíleli – Klatovskému okrašlovacímu spolku, Rotary clubu

Nový klatovský betlém.

Klatovy, Domu dětí mládeže Klatovy, zaměstnancům
městského úřadu a také všem dárcům, kteří věnovali
předměty k prodeji. Poděkování také patří všem, kteří přišli
a něco si na bazaru zakoupili. Zatím se podařilo získat přes
90 000 Kč, ale konečná částka bude vyšší. Přispět na
dotvoření betlému je možné i koupí skleněných výrobků
s motivem karafiátu v Pavilonu skla či zasláním libovolné částky na transparentní účet: 03611-0821048319/0800
zřízený pro Klatovský klášterní bazar.
Jestlipak víte, že původ jesliček bývá většinou spojován
s příběhem Františka z Assisi, který před Vánoci roku 1223
postavil v lesní jeskyňce v italské Umbrii prosté jesle
vystlané slámou. K nim pak přivedl dvě zvířata – osla a vola.
V takto vyzdobené jeskyňce pak sloužil o štědrovečerní noci
mši. Zpráva o postavení prvních kostelních jeslí v Čechách je
z Prahy z roku 1562. Ke zlidovění betlemářství přispěly
osvícenské reformy v druhé polovině 18. století, kdy byly
betlémy z kostelů vykazovány, a staly se tak součástí
výzdoby domácností. Lidové betlemářství bylo v našem
regionu rozšířeno zejména na Šumavě. Jen pro zajímavost
uvádím, že největší betlém na světě vytváří řezbář Jiří
Halouzka v Jiříkově na Rýmařovsku. Ten už má více než 250
dřevěných soch v životní velikosti.
Věřím, že klatovský betlém bude dělat radost řadu let
a čas od času se i v něm objeví další zajímavé figury. Jeho
autorem je klatovský řezbář Petr Štýs, který vytvořil pro
klatovské adventní trhy vánoční bránu s odlitým zvonkem. Je
na něm znak města a rok 2019. Zájemci si na něj můžou přijít
zazvonit pro štěstí či pro splnění svých přání.
Přeji Vám krásné Vánoce a vše nejlepší do nového
roku. Ať se Vám v něm splní vše, po čem toužíte.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
ADVENTNÍ TRHY S KULTURNÍM PROGRAMEM:
20. 12. | 9.00 – 21.00; trhy 9.00 – 17.30 | náměstí Míru Klatovy |
Adventní trhy. Odpolední kulturní program
ZUŠ J. Kličky Klatovy. 19.00 hod. KUFR – koncert.
21. 12. | 9.00 – 21.00; trhy 9.00 – 17.30 | náměstí Míru Klatovy |
Adventní trhy. Odpolední kulturní program:
13.30 hod. HLASOPLET – koncert
15.30 hod. ŠTREKA – koncert
19.00 hod. ŽIVÝ BETLÉM
22. 12. | 9.00 – 21.00; trhy 9.00 – 15.30 | náměstí Míru Klatovy |
Kulturní program:
10.00 hod. ÚHLAVANKA – koncert
14.30 hod. BIG BAND – koncert
16.30 hod. PAVEL VÍTEK – koncert
18.00 hod. ANDĚLÉ NA CHŮDÁCH – Divadlo KVELB
23. 12. | 9.00 – 20.00; trhy 9.00 – 15.30 | náměstí Míru Klatovy |
Kulturní program:
14.00 – 15.30 hod. VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
– pásmo vánočních skladeb ZUŠ
16.30 – 17.30 hod. VÁNOČNÍ SUITA PRO ŠTĚSTÍ – ZUŠ
18.00 – 19.00 hod. BÁRA BASIKOVÁ – koncert
31. 12. ǀ 21.00 | KD Klatovy | SILVESTR 2019
K tanci a poslechu hrají: velký sál - UKRADENÝ VJECY,
kavárna – Silvestrovské retro disko Milana Pavlíka a Pavla
Sekyry.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK
21. 12. | sobota | 14.00 a 16.00 |
loutková scéna KD |
ĎÁBLOVY PILULKY
Repríza pohádky Antonína Pruchy.
Vchod od OD Lidl.
VÝSTAVY:
Do 31. 3. 2020 | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ
chodba, II. patro KD | ČESKÝ FILMOVÝ PLAKÁT
- retrospektivní výstava českých filmových plakátů.
Do 31. 1. 2020 | v době otevření kina | kino Šumava |
UDÁLOSTI V KLATOVECH V ROCE 1989.
Výstava fotografií.
PLESOVÁ SEZÓNA V KD KLATOVY 2019/2020:
PLESY:
10. 1.
18. 1.
8. 2.
15. 2.
22. 2.
7. 3.

DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD Klatovy
MASO WEST Klatovy
RALLY PLES ŠKODAteam
PEKÁRNY A CUKRÁRNY Klatovy
PLES MĚSTA Klatovy
COUNTRY PLES

PŘIPRAVUJEME:
12. 1. | 18.00 | KD Klatovy |
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie,
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené
videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky
a světelnými efekty.
24. 1. | 19.00 | KD Klatovy |
FRANTIŠEK NEDVĚD A SKUPINA TIE BREAK
– Půlstoletí s kytarou
František Nedvěd je jednou z nejvýznamnějších osobností české
country, folku a trampské písně. Těšit se můžete také na skupinu
TIE BREAK.
26. 1. | 15.00 | KD Klatovy |
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ – CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY
Interaktivní písničková show pobaví i aktivně zapojí děti i jejich
rodiče. Malí i velcí fanoušci Míši Růžičkové jsou zvyklí na
hodinové vystoupení nabité spoustou veselých písniček, tancováním,
dováděním a sladkými odměnami.
DÁRKOVÉ POUKAZY MKS KLATOVY – darujte kulturní
zážitek! Poukazy na akce v KD a kině Šumava získáte v předprodeji
KD Klatovy.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – Pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též na facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
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Akce v Městské knihovně Klatovy
Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Maruščiny perníčky – výstava zdobených perníčků Marie Tymlové.
Korálkové hvězdičky – vánoční korálkové hvězdičky vystavuje Jana
Kocurová. Výstava potrvá do 31. 12.
Andělky v oblacích prozpěvují… krásný a klidný čas připravují
– vystavuje Jana Vyskočilová.
Galerie knihovny:
Fotografie z přírody – výstava fotografií Marie Sikové a Vratislava
Baštáře. Výstava potrvá do 31. 12. 2019.
Oddělení pro dospělé čtenáře:
'89 zpráva z tisku... – výstava zavede návštěvníky do období pádu
režimu a přechodu k demokratickému státu, jak je zachytily objektivy
fotografů a oči novinářů. Výstava potrvá do 31. 12. 2019.

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
Do 12. 1. 2020
KOSMOS
Výstava s tématem vesmír umělců různých generací od již nežijících
přes starší až po poměrně nedávné absolventy uměleckých škol, kteří
k tématu přistupují z různých úhlů pohledu, vnímají ho na základě
rozdílných zkušeností a využívají rozmanité výrazové prostředky od
malby, grafiky a objektu až k videu a instalaci.
Kurátor výstavy: Jiří Machalický
17. 1. 2020 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
vernisáž výstavy Vladimír Levora (1920 – 1999)
Vladimír Levora rodák z Křížovic u Klatov prožil dobrodružný život.
Musel utéct z domova před nacisty, jako vězeň v gulagu na vlastní kůži
pocítil represivní stalinský režim, aktivně se účastnil bojů na východní
frontě. Toto období popsal v knize vzpomínek Ze stalinských gulagů do
Československého vojska. I zápisky z této knihy, kterou začal psát po
válce, posloužily představitelům tehdejšího komunistického zřízení
k jeho obvinění za kritiku stávajících poměrů u nás a kritiku „našeho
velkého bratra“ SSSR. Koncem padesátých let proto jeden rok strávil
v nápravním zařízení ve Valdicích. V roce 1964 se stal prvním ředitelem
Okresní galerie výtvarného umění v Klatovech se sídlem na zámku

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.

17. – 22.12. Habaďůra - divadlo Janovice 1/4
24. – 29.12. Habaďůra - divadlo Janovice 2/4
31.12. Silvestrovské vysílání
1. – 5. 1. opakování - Silvestrovský pořad
7. – 12. 1. Habaďůra - divadlo Janovice 3/4
14. – 19. 1. Habaďůra - divadlo Janovice 4/4
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

prosinec 2019
Připravujeme na leden:
Výstavy:
Čítárna:
Dřevořezba a kovářské práce – výstava prací Johany Melchrové.
Galerie knihovny:
Má vlast cestami proměn – výstava přináší svědectví o příznivých
proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině Plzeňského kraje.
Výstava bude přístupná do 28. 2. 2020.
pondělí 13. 1., od 14.45 hodin, výstavní galerie knihovny
Pohádková zahrada – Vernisáž výstavy. Svá díla vystavují žáci
Základní umělecké školy Josefa Kličky.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy
Klenová a je znám jako její zakladatel. Nejvíce ho však lidé
v Plzeňském kraji vnímají jako malíře krajin a venkova z Pošumaví.
Levorova malířská tvorba zahrnuje také vzpomínky na válku, portréty,
květinová zátiší, výjevy z městských zákoutí, trhu a rušných ulic.
Galerie Klatovy/ Klenová ve spolupráci s rodinnými příslušníky,
sběrateli a autorovými přáteli v roce 2020, sto let od malířova narození,
přináší výstavu představující část jeho výtvarného díla jako poctu
člověku, který se zasloužil o její zrod.
Kurátor výstavy: Michal Lazorčík. Výstava potrvá do 15. 3. 2020.
Výtvarné dílny
11. 1. 2020, 14.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Kosmos.
Inspirováno aktuální výstavou.

Upozornění
pro držitele parkovacích karet
Dle Nařízení města Klatov č. 1/2016 o stání silničních
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města
Klatovy jsou vymezeny oblasti, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti města, nebo ke stání fyzické osoby, která má místo trvalého
pobytu ve vymezené oblasti města.
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
v pracovních dnech.
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
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Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích
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 (www.klatovy.cz/mukt/doprava_udrzba.asp).
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
odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Úklid některých

vybraných komunikací provádí též najaté firmy z Klatov a okolí.
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

Vozovky
I. ZÓNA
II. ZÓNA
III. ZÓNA
SÚS + ŘSD

Chodníky
I. ZÓNA
II. ZÓNA
III. ZÓNA
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Informace pro návštěvníky – oslavy Nového roku – 1. 1. 2020
Srdečně zveme obyvatele a návštěvníky Klatov dne 1. 1. 2020
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.

Z důvodu zajištění bezpečnosti všech návštěvníků dojde k uzavírce komunikací pro všechny 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 hodin 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 hodin 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 shromažďování osob v uvedeném čase od 17.50 do 18.30 hodin.
Zároveň upozorňujeme i na zákaz stání vozidel ve vyznačeném prostoru dne 1. 1. 2020 v čase od 01.00 do 19.00 hodin.
Chtěli bychom požádat obyvatele i návštěvníky klatovského
náměstí o toleranci a shovívavost.
Děkujeme za pochopení.

Schéma uzavírek a dopravních omezení.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS

Harmonogram svozu komunálního odpadu v Klatovech pro fyzické osoby
Vážení čtenáři Zpravodaje, na základě Vašich podnětů jsme zaktualizovali harmonogram svozu komunálního odpadu, podle kterého
bude Pošumavská odpadová s.r.o. vyvážet popelnice a kontejnery fyzickým osobám od 1.1.2020.
Akátová, Aretinova, Bezručova, Bozděchova, Boženy Němcové, Budovcova, Bullmannova, Cibulkova, Dobrovského,
Dr. Riegra, Dragounská, Dukelská, Franty Šumavského, Havlíčkova, Hlávkova, Hostašova, Husovo nám., Jabloňová, Jateční,
Jiráskova, K Čínovu, K Vodojemu, Ke Spravedlnosti, Kličkova (část), Koldinova, Kollárova, Komenského, Krejčího nábřeží,
PO Lidická, Lipová, Luční, Mánesova, Masarykova, Maškova, Měchurova (část), Na Bělidle, Na Chmelnicí, Na Chuchli,
nábř. Kpt. Nálepky, Nádražní, Národních mučedníků, Niederleho, Ostravská, Plzeňská, Pod Hůrkou, Pod Koníčky,
Pod Nemocnicí, Prusíkova, Reinsbergova, Revoluční, Říční lázně, Smetanova, Sportovní, Studentská, Suvorovova, Školní,
Šmeralova, Šmilovského, Štorchova, Šumavská, Tylovo nábř., Tyršova, U Čedíku, U Retexu, U Zastávky, V Nuzných,
V Řekách, Vaňkova, Viléma Glose, Vrbova, Wolkerova, Za Kasárny, Žižkova
Arbesova, Balbínova, Čapkova, Čejkova, Čs. legií, Denisova, Divadelní, Domažlická, Družstevní, Dvořákova, Erbenovo
náměstí, Fráni Šrámka, Haise Týneckého, Hálkova, Hammerschmiedtova, Janovická, Ječná, Jungmannova, K Zaječímu
vrchu, Karafiátová, Kepkova, Kličkova (část), Korálkova, Kounicova, Kpt. Jaroše, Krameriova, Krátká, Kryštofa Haranta,
ÚT Křižíkova, Křížová, Kvapilova, Květná, Macharova, Machníkova, Máchova, Maxima Gorkého, Mayerova, Měchurova (část),
Milady Horákové, náměstí Míru, Nerudova, Neumannova, Nuderova, Palackého, Pavlíkova, Plánická, Podhůrecká, Pražská,
Procházkova, Puškinova, Randova, Rolní, Rozvoj, Rybníčky, Sídliště U Pošty, Spojovací, Tolstého, U Elektrárny, U Parku,
U Plynárny, Úzká, Václavská, Vančurova, Vídeňská, Voříškova, Zahradní, Zlatnická, Žitná

ST Lubská, Luby - Sídl. Jih, Luby - Sídl. Sever, Luby - Spořilovská, Pod Výhořicí, Sadová, ul. 5. května
Alešova, Borská, Dr. Sedláka, Hřbitovní, Franty Šumavského, K Letišti, Podbranská, Purkyňova, Koperníkova, Lesní, Pod
ČT Vrškem, U Pazderny, U Slunce, Za Beránkem, Za Tratí

PÁ K Pile, Podborská, Průmyslová, Schiffauerova, Štěpánovická
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Prosincové novinky v Pavilonu skla
Od konce listopadu byl v PASKu zahájen prodej výrobků
šumavských sklářů – hutní sklo, broušené nápojové sklo,
historické sklo vycházející z gotických a renesančních předloh
(tzv. lesní sklo), šperky z korálků a další. Také zde jsou na prodej
skleněné klatovské karafiáty v nových barevných kombinacích.
Po polovině prosince budou v pavilonu ke koupi také
skleněné objekty vytvořené studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Prahy, které vznikly na zahradě PASKu v září při
akci Skleněný karafiát. Prodej bude součástí Klatovského
klášterního bazaru. Jde o jedinečnou možnost, jak získat
originální díla mladých talentovaných designérů inspirovaná
právě klatovskými karafiáty a současně přispět na dobrou věc.
Od 10. prosince 2019 do 10. února 2020 je v pavilonu
retrospektivní výstava, která představuje výsledky pěti ročníků
podzimních sklářských sympozií v Anníně. Na ní se mohou
návštěvníci seznámit s pracemi, které vytvořili mladí sklářští
umělci z mnoha zemí světa. Projekt v PASKu je první
příležitostí, jak se seznámit přehledně s výsledky těchto již
tradičních šumavských setkání, která ukazují budoucí možnosti
zdejšího sklářství.
O vánočních a novoročních svátcích bude pavilon uzavřen ve
dnech 23. – 25. 12., pro velký zájem bude otevřen na druhý
svátek vánoční 26. 12., ve dnech 27. – 31. 12. bude v běžném
provozu, na Nový rok bude zavřeno a od 2. 1. 2020 nastane opět
běžný provoz.
PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla
Bližší informace na www.pask-klatovy.cz.

Stálá divadelní scéna Klatovy – prosinec 2019
22.12. neděle od 19.30, divadlo Klatovy
J. J. RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech ve spolupráci se
Stálou divadelní scénou Klatovy zve na vánoční koncert, jehož hlavní
hudební náplní bude tradiční vánoční skladba přeštického rodáka
J. J. Ryby, a to za doprovodu velkého orchestru a nově opravených
divadelních varhan.
Účinkují: Fialky, H®oši, Velký Vánoční Komorní Orchestr a hosté
Diriguje: Jaroslav Pleticha
Vstupenky v prodeji od 18. 11. 2019

www.divadlo.klatovynet.cz

ČAS POD PSA - Brigitte Buc. Bouřka, do
které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy
do zadní místnosti bistra, protože to je zcela
obsazené. Vzájemně se téměř neznají, jsou
zcela odlišné, snad zpočátku i odtažité.
Postupně však každá z nich odkrývá své
problémy, strach z osamocení, své touhy i sny.
Režie: Jakub Nvota, Divadlo v Rytířské, Hrají: Tereza Kostková,
Máša Málková, Eva Josefíková, Pavel Nečas / Karel Zima

27.12. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
SCREAMERS VÁS BAVÍ
Travesti skupina Screamers pobaví zbrusu novou show
„SCREAMERS VÁS BAVÍ“, a to nejen imitováním tuzemských
i zahraničních zpěváků, ale i vtipnými scénkami.
Vstupenky v prodeji od 25. 11. 2019

16. 1. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
PETRA JANŮ SE SKUPINOU AMSTERDAM – JEDEME DÁL
Jedinečná rockerka Petra Janů a skupina Amsterdam se vydávají na
energické turné s novým programem, jehož těžištěm jsou nejznámější
a nejoblíbenější rockové písně, které pro zpěvačku napsal
fenomenální skladatel Ota Petřina.
Nebudou chybět ani největší hity a písně z aktuální desky Blázni.

PŘIPRAVUJEME na leden:
10. 1. pátek od 19.30,
předplatné skupiny C, divadlo Klatovy

Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net
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