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ZDARMA
Jednání rady města

Vzory táhnou...

Vážení Klatované,
první březnovou středu
zaplnili obřadní síň klatovské
radnice mladí sportovci
z místních klubů. Nepřišli
sami. Doprovázeli je trenéři,
kteří se na jejich sportovním
růstu nejvíce podílejí.
Nepořádáme žádnou anketu, ani soutěž, z níž by vzešel
celkový vítěz. Takových
hodnocení probíhá na nejrůznějších úrovních více než
dost. Dlouhodobě nám jde

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

Evropského šampionátu v šachu se pak po zisku stříbrné
republikové medaile zúčastnil
šestnáctiletý Tomáš Hurdzan.
Během slavnostního odpoledne došlo také na vzájemné
popovídání si mezi sportovci,
kteří by se díky rozdílným
sportovním odvětvím na sportovištích spolu nikdy nesetkali. Někteří do té chvíle snad
ani netušili, jak široká a pestrá
paleta vyžití je v klatovských
klubech nabízena. Zásluhu na
tom mají desítky nadšenců
neváhajících věnovat se ve
všední i sváteční dny „cizím“
dětem. A přestože se jim jako
dobrovolným trenérům většinou jiného uznání než
poděkování nedostane, jsou
ochotni se i o něj podělit.
Podělit s rodiči, kterým není
lhostejné, jak jejich potomci
tráví svůj volný čas a dokážou
je zvednout ze židlí. Dobře
totiž ví, že sport není jen o neopakovatelných zážitcích, jež
prohry i vítězství přinášejí, ale
je pro každého zejména výbornou průpravou do dalšího
života.
Vážení rodiče,
věřím, že vám za podporu
jednou poděkují i vaše děti
samotné, byť se s největší
pravděpodobností nikdy nestanou hvězdami světových
kolbišť a reklamními ikonami.
Určitě ale budou mít dobrý
základ pro to, aby byli úspěšní
a prospěšní v mnoha jiných
oborech.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Finanční zdraví města Klatov pohledem nezávislých institucí
V úterý 27. 3. 2018 se uskuteční jednání zastupitelstva
města, které projedná závěrečný účet a rozbory hospodaření
města Klatov za rok 2017.
Bude to pomyslná tečka za
finančním rokem, který nebyl
nevýznamným. Dovolte mi
při této příležitosti stručně
zmínit dva dokumenty (máte
je k dispozici na webových
stránkách města v části
věnované rozpočtu), které se
též problematice financí města
a jeho rozpočtu věnují. Tím
prvním je aktualizace ratingové zprávy Moody´s. Tato uznávaná mezinárodní agentura
hodnotí (nutno zdůraznit nezávisle) hospodaření města a jeho
finanční situaci již více než deset let. Ve své poslední zprávě,
publikované před koncem roku 2017, Moody´s potvrdila
našemu městu mezinárodní rating A2 a národní rating Aa2.cz,
tedy příznivé hodnocení, přičemž v odůvodnění agentura říká:
„Rating města zohledňuje uvážlivé řízení rozpočtu, díky
kterému město dosahuje výrazných provozních přebytků. Tyto
prostředky doplněné evropskými dotacemi umožňují městu
udržet vysokou kapacitu samofinancování a dosahovat celkově
přebytkového hospodaření … Zadluženost města je
v současnosti podprůměrná a bude dále klesat. Rating rovněž
bere v úvahu velmi dobrou likviditu města a rostoucí hotovostní
rezervy, jejichž výše přesahuje úvěrové závazky města a které
mohou sloužit jako zdroj budoucích kapitálových výdajů.
Omezujícím faktorem je mírně nepříznivý demografický vývoj.“
Druhý dokument, který si všímá financí města, je
„Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy 2018 – 2022“,
který zpracovala firma AQE Advisors z Brna. I ona, opět
nutno zdůraznit nezávisle a dle své metodiky, hodnotí město
Klatovy a jeho, řekněme, finanční zdraví. To, dle své stupnice,
hodnotí ratingem A2+ a slovy (mimo jiné): „Hodnota
ukazatele dluhové služby v střednědobém výhledu rozpočtu,
vypočítaná dle metodiky ministerstva financí, je velmi příznivá
a dosahuje max. 4,25 % z povolené 25procentní předepsané
hranice a do budoucna se snižuje … Výsledek krátkodobého
ekonomického hodnocení dokládá, že město při uvážlivé
hospodářské politice má dostatečné finanční zdroje ke svému
rozvoji.“
Oba dokumenty jsou plny argumentů a čísel. Máte-li zájem
o finance města, doporučuji je k přečtení. Velmi zajímavé je
zejména základní úvěrové hodnocení našeho města
prezentované ve zprávě Moody´s. Zjednodušeně řečeno,
pracuje se čtyřmi faktory, jimiž jsou:
a) ekonomická základna, daná regionálním HDP a volatilitou ekonomiky: toto město samo ovlivnit nemůže,
výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 1,04,
b) institucionální rámec, daný legislativou a fiskální
flexibilitou: ani ty město víceméně nemůže ovlivnit,
výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,60,
c) finanční výkonnost a profil zadluženosti: tento faktor
město ovlivnit může, de facto je to hodnocení činnosti

města. Na hodnotící škále 1-9 (1 = nejlepší výsledek,
9 = nejhorší výsledek) bylo finanční hospodaření města
„oznámkováno“:
parametr „hrubý provozní výsledek k provozním
příjmům“ známkou 1,
parametr „úrokové platby k provozním příjmům“
známkou 3,
parametr „čistý přímý a nepřímý dluh k provozním
příjmům“ známkou 1,
parametr „krátkodobý přímý dluh k přímému dluhu“
známkou 3.
Výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,53,
d) správa a řízení města: tento faktor je opět plně v kompetenci města, jednotlivé parametry byly hodnoceny:
parametr „správa rizik a finanční řízení“ známkou 1,
parametr „řízení investic a dluhu“ známkou 1,
parametr „transparentnost a úroveň výkaznictví“
známkou 1.
Výsledné bodové hodnocení tohoto faktoru je 0,30.
Sečteme-li bodové hodnocení faktorů (1,04 + 0,60 + 0,53 +
0,30) získáme celkové hodnocení 2,47 na škále 1-9. To sice
není „jednička s hvězdičkou“, ale je to velmi příznivé
hodnocení finanční situace města. Pokud bychom si toto číslo
chtěli (trochu zjednodušeně) přirovnat ke školní známce (kde
používáme systém 1-5), pak na pomyslném vysvědčení města
by měla být „školní známka“ (2,47 x 5/9 = 1,37), tj. 1-. Záleží
pak na učiteli, zda z „průměru 1,37 udělá na vysvědčení
jedničku nebo dvojku“.
Ale o „známkování“ samozřejmě nejde. Důležité je, že
město Klatovy je v dobré finanční kondici, že díky uvážlivosti
zastupitelstva vstupuje do posledního roku tohoto volebního
období připraveno. Bude-li i nadále postupovat takto, má
dostatečné zdroje ke svému rozvoji. A to je dobrá zpráva.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Informace odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Dotace poskytované městem Klatovy
• Program „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“
Všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo
na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do
18 let, mohou do 31. března 2018 žádat o dotaci z výše
uvedeného programu.
Podrobné zásady a podmínky pro poskytování finančních
dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti
naleznete na internetových stránkách Městského úřadu
Klatovy. Osobně si jej můžete vyzvednout v sekretariátu
místostarosty Ing. Kříže a na odboru školství, kultury
a cestovního ruchu.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Připravujeme novou aktivitu pro volný čas na Hůrce
Vážení občané,
lidem, kteří se chtějí ve
volných chvílích protáhnout
a trochu si zasportovat
v přírodě, bude sloužit nový
systém
14
stanovišť
v lesoparku Hůrka. Možná si
ještě vzpomenete na různé
cvičící prvky, které zde kdysi
stávaly u cest, postupem času
však sešly a byly odstraněny.
Nyní jsme se k této myšlence
vrátili a rozhodli se prvky pro
různé cviky nově instalovat.
Město Klatovy připravilo
projekt s názvem „Zvýšení
atraktivnosti lesoparku Hůrka“, na který dostalo dotaci
z Programu rozvoje venkova v rámci první výzvy, jež vyhlásila
MAS Pošumaví, z.s. Město nedávno vybralo dodavatelskou
firmu, která cvičící prvky instaluje v dubnu.
Stanoviště budou rozmístěna prakticky po celé Hůrce – při
cestě ke kostelu sv. Martina z Máchovy ulice, na prostranství
s výhledem za tímto kostelem, na cestách, které vedou ze všech
směrů k vrcholu, i u upravené zříceniny kostela sv. Anny.
Cvičící zařízení budou koncipována pro celou rodinu – některá

Ilustrační foto.

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

VÝDEJ zbylých KOMPOSTÉRŮ
pro zájemce, kteří nestihli podzimní termín
ZDARMA pro občany Klatov a integrovaných obcí
KDY: 19. – 22. 3. 2018 od 14 do 16 hodin
KDE: opět v budově bývalého nábytku Moser v parčíku
pod Černou věží
Zájemci, kteří ještě nejsou zaregistrováni v pořadníku, tak
mohou učinit denně od 8 do 15 hodin na tel. 376 347 365
u Ing. Stratilové.

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude
postoupena k prověření České poště.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
17. 3. ǀ 16.00 ǀ Klatovy KD ǀ FESTIVAL DECHOVEK
V programu se představí kapely: Domažličanka, Veselka
Ladislava Kubeše, Mistříňanka, Malá dechová hudba Rubín.

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

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

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

24. 3. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ NA STOJÁKA
Účinkují: Dominik H. Lev, Petr Cerha, Adéla Elbel. Vstupné
250 Kč v předprodeji MKS Klatovy a Tabák-copy centrum na
náměstí Míru. Zvýhodněné vstupné na www.lenoxos.cz.
26. 3. ǀ pondělí ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka. Další termíny: 23. 4., 7. 5.
Vstupenky v předprodeji.
28. – 29. 3. ǀ středa – čtvrtek ǀ 9.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ
VELIKONOČNÍ TRHY
28. 3. ǀ 9.00 – 16.00 ǀ DĚTSKÉ PĚVECKÉ SBORY klatovských
MŠ a ZŠ
29. 3. ǀ 13.30 – 15.00 ǀ VESELÉ VELIKONOCE FEŠÁKA
PÍNA – Rodinnou show plnou smíchu, vtipu, písniček, originálních soutěží, krásných dárků přiváží kamarád bez hranic Fešák
Píno a jeho nerozlučná kamarádka, hvězda mezi bonbóny Bóňa
BON Bóňa.
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
24. 3. ǀ sobota ǀ 14.00 a 16.00 ǀ loutková scéna KD, vchod od OD Lidl ǀ
O ZAČAROVANÉM HAVRANOVI
Premiéra hry A. Pruchy. Hra je vhodná pro děti od 3 let.

14. – 15. 4. ǀ sobota – neděle ǀ KD Klatovy ǀ
ŠAMPIONÁT MAŽORETEK – Zemské finále
– sóla a dua – Čechy
21. 4. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ OBRfest 2018
27. 4. ǀ pátek ǀ 8.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výpěstků a potravin.
V roce 2018 prodloužena doba trhu do 16.00 hodin!
28. 4. ǀ sobota ǀ 8.00 – 11.00 ǀ malý sál KD ǀ
JARNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA
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. Z akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke
zhlédnutí na www.filmpro.cz
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/

VÝSTAVY:
Do 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ
FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.
1. – 22. 3. ǀ 9.:00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD ǀ
ELIŠKA TESAŘOVÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2018:
I. KURZ:
2. 3. ǀpátekǀ19.00ǀ velký sál KD ǀ II. PRODLOUŽENÁ LEKCE
23. 3. ǀ pátek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ KARNEVAL
29. 3. ǀ čtvrtek ǀ 17.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
II. KURZ:
9. 3. ǀpátekǀ19.00ǀ velký sál KD ǀ II. PRODLOUŽENÁ LEKCE
23. 3. ǀ pátek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ KARNEVAL
29. 3. ǀ čtvrtek ǀ 20.00 ǀ velký sál KD ǀ VYUČOVACÍ LEKCE
Kurzy vede taneční mistr Evžen Krejčík – Taneční škola Krejčík.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
4. 3.; 11. 3.; 18. 3.; 25. 3. ǀ velký sál KD ǀ
Začátečníci: 17.00 – 19.00 / pokročilí: 19.00 – 21.00 ǀ
Jarní „Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka.

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

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

Došlo také k rozšíření stávajících telefonních kontaktů:
376 555 200 - Renata Adamová a Monika Šmídová
376 555 201 - Jiří Vítovec
376 555 203 - Ing. Věra Rozsypalová a Zdeňka Huttová
376 555 204 - Radek Kudláček
376 555 205 - Ing. Michael Skrbek
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Stálá divadelní scéna Klatovy – březen 2018 www.divadlo.klatovynet.cz
16. pátek od 19.30, předplatné skupiny B
PERFECT DAYS – Liz Lochbeadová
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy. Pro ženy, které
chtějí být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí.
Režie: Petr Kracík – Pantheon production
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová,
Petra Jungmanová, Vilém Udatný.
22. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub
PRO ARTE TRIO
Smyčcové trio (housle, viola a violoncello). Jejich projev je oceňován
pro dokonalou souhru, zvukovou homogenitu a výraznou muzikálnost.
Pro Arte Trio: Marie Fuxová – housle, Zbyněk Paďourek – viola, Jitka
Vlašánková – violoncello.
23. pátek od 19.00, prodej vstupenek od 5. 3. 2018, vstupné 300 Kč
JARO 2018: Jaroslav Uhlíř & ZUŠ
Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou
divadelní scénou Klatovy uvádí koncert v rámci druhého ročníku
festivalu sborového zpěvu JARO 2018. Hlavním hostem koncertu bude
Jaroslav Uhlíř se svou doprovodnou kapelou, autor mnoha
nezapomenutelných melodií pro děti i dospělé. Spolu s Jaroslavem
Uhlířem vystoupí i orchestr základní umělecké školy Orchestrion
a dětské pěvecké sbory ZUŠ.
23. – 25. 3. pátek – neděle
POEZIE NA RYNKU
14. ročník regionálního festivalu Poezie na rynku v klatovském divadle.
Postupový festival uměleckého přednesu a divadla poezie pro kraje
Plzeňský a Karlovarský s výběrem na národní festival Wolkerův
Prostějov. Pořádá centrum Johan (z. ú.) ve spolupráci se Stálou
divadelní scénou Klatovy a s finanční podporou MKČR, Plzeňského

kraje, města Klatovy, města Plzně a NIPOS-ARTAMA.
25. neděle od 15.00, předplatné skupiny D
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Napínavý a poutavý muzikálový příběh je provázen kouzly na
profesionální úrovni, světelnými efekty a samozřejmě pro děti
zpěvnými texty písní.
Režie a dramaturgie: Dana Bartůňková – IVA Production Agency
Hrají: B. Erichlebová, M. Soukupová, P. Stehlík, D. Koťan,
V. Vošmíková, L. Kofroň, N. Ďuricová, O. Brejcha, D. Bartůňková.
27. úterý od 13.30
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
Přehlídka se koná ve spolupráci SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy
a SDS Klatovy. Akci podporuje NIPOS ARTAMA Praha a město
Klatovy.
Připravujeme na duben:
4. středa od 19.30, předplatné skupiny C
FRANKIE & JOHNY – Terrence McNally
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky ...
Režie: Petr Kracík, Divadlo v Rytířské
Hrají. Tereza Kostková, Aleš Háma.
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net

Akce v Městské knihovně Klatovy
– březen 2018
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Sieberová, Haviarová, Heřmanová – Velikonoční dekorace
Galerie knihovny:
od 1. do 21. 3. Malující nemalíři, kteří tvořili pod vedením plzeňské
malířky Zdeňky Zemanové
od 22. 3. Staré stromy na židovských hřbitovech ve fotografiích
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Výstava fotografií Pavla Molíka BAGR A PÁV. Mírně subjektivní
fotografie objektů a všedních míst
od 8. 3. Jan Jirák – Měnová reforma 1953

TELEVIZE FILMpro KLATOVY

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

Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.

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

Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
27. 2. – 4. 3. Pozor! Zlej pas Baskervillskej 2/2 Divadlo Buřina Příchovice
6. – 11. 3. Setkání na Bartoloměji u Běšin 2017
13. – 18. 3. Tanči dál svůj sen - vystoupení CIK-CAK Dance Bezděkov 1/2
20. – 25. 3. Tanči dál svůj sen - vystoupení CIK-CAK Dance Bezděkov 2/2
27. 3. – 1. 4. Soumarské rašeliniště - Toulky po Šumavě

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

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

Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na
sociálních sítích knihovny.

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

vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na www.filmpro.cz
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Rekonstrukce a stavební úpravy
Rekonstrukce povrchu chodníků na náměstí Míru
v Klatovech
Pravidelně každý rok dochází v zimním období vlivem
mrazu ke zvedání a následnému popraskání žulových desek
chodníků na náměstí Míru v Klatovech. Technické služby
jako správce komunikací desky několikrát do roka tyto desky
opravují a vyměňují. Příčinu zvedání desek prokázal v lednu
provedený geotechnický průzkum, kdy byly na sedmi místech
vykopány sondy v hloubce 90 cm. Ve všech sondách byla
zjištěna přítomnost nevhodných podkladních zemin
v podloží, které jsou nasákavé a namrzavé.
Proto dojde k výměně žulové dlažby včetně výměny
podkladních vrstev v tloušťce 40 cm, a to u všech čtyřech
chodníků na náměstí. Bude na nich položena tzv. „Plzeňská“
dlažba o šíři 40 cm a proměnné délce 30, 40, 50 a 60 cm.
Zhotovitel – Silnice Klatovy a.s. – předpokládá zahájení
prací ve druhé polovině března 2018, kdy se začne
s rekonstrukcí východní strany náměstí. Postupně bude
navazovat jižní, severní a nakonec západní část náměstí.
Z důvodu zajištění lepšího nastupování cestujících do
autobusů městské hromadné dopravy počítá město Klatovy
i s úpravou zálivu a nástupiště ve středu náměstí.
Pokud vše proběhne bez vážných problémů, bude stavba
ukončena ve druhé polovině června 2018.
Rekonstrukce bude probíhat postupně po jednotlivých
úsecích. V době, kdy se bude pracovat přímo před vchodem
do domu/provozovny, nelze technicky zajistit přístup do
objektu do okamžiku, než bude dosypána nová konstrukční
vrstva a osazena provizorní lávka pro přístup přímo ze silnice.
Dle zhotovitele bude toto omezení trvat pouze jeden den.
Provozovatelé předzahrádek a přilehlých obchodů
i majitelé domů budou o postupu prací včas informováni.
V době rekonstrukce východní části chodníku a nástupiště
MHD ve středu náměstí budou zastávky MHD posunuty do
Pražské ulice před cukrárnu U Andrlů.

II/186 Klatovy – Plánická ulice, stavební úpravy
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má v plánu na jaře
letošního roku celoplošně opravit povrch silnice II/186
vedoucí přes město od silnice I/27 Plzeňské ulice až po
okružní křižovatku v Plánické ulici. Jedná se o silnici, která
vede ulicemi Dobrovského, Jiráskova a Plánická. Město se
rozhodlo využít této možnosti a v koordinaci s Plzeňským
krajem opravit své komunikace, které jsou přilehlé k silnici
2. třídy, nebo ji protínají a opravu vyžadují, např. přechody
pro pěší. Jedná se o celoplošnou opravu ploch parkovacích
stání, a to kolmé v Dobrovského ulici, kolmé pro osobní
vozidla i autobusy v Jiráskově ulici a podélná stání v celé
Plánické ulici. V Dobrovského ulici bude stavebně upraven
záliv pro autobusy s nástupištěm a přilehlým chodníkem.
Stavebně budou upraveny též vjezdy na parkoviště před
prodejnou ZKD a do lokality před hotelem Beránek na
Rybníčkách. V té souvislosti dojde k výměně zámkové dlažby
v prostoru před budovou Moneta Money Bank. Zde bude
jeden z nejvíce vytížených přechodů pro pěší ve městě
nasvícen a opatřen středovým ochranným ostrůvkem.
Nasvíceny budou dále všechny přechody pro pěší přetínající
silnici 2. třídy, nacházející se v celé délce úpravy. Stavební
úpravy, které přispějí ke zlepšení přejíždění, bude mít
i stávající vjezd k několika bytovým domům v místě pod
Nuderovou ulicí v sídlišti Rozvoj.
Odhad nákladů celé stavby činí 21 mil. Kč včetně DPH.
Náklady pro město Klatovy jsou odhadnuty na 7 mil. Kč
a budou plně hrazeny z rozpočtu investičních akcí.
Celou stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších
a zároveň ke zlepšení organizace a bezpečnosti dopravy
v Dobrovského ulici.
Termín společné realizace akce je stanoven na období
dvou měsíců zhruba od poloviny dubna do poloviny června
2018. Stavba bude prováděna za částečného omezení
provozu. Pro nákladní automobily bude stanovena objízdná
trasa ulicí U Čedíku.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Ilustrační foto – chodník před budovou radnice.

Dobrovského ulice – pohled od Plzeňské ul.
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Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa
Odbor životního prostředí Městského úřadu Klatovy, v souladu
s postupem Krajského úřadu Plzeňského kraje, vyzývá všechny
– lýkožrout smrkový
vlastníky lesa k důslednému plnění povinností v ochraně lesa
stanovené jim zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění
pozdějších předpisů. Tato výzva se týká opatření k řešení
kalamitního stavu výskytu lýkožrouta smrkového a dalších
druhů podkorního hmyzu (kůrovců) v oblastech působnosti
ORP Domažlice, Klatovy a Sušice.
Za účelem zmírnění poškození lesních porostů kůrovcem je
třeba přijmout taková opatření, jimiž bude účinně bráněno
v dalším šíření kůrovce, zejména:
v maximálně možné míře zachytit jarní rojení kůrovce
(lapáky, lapače),
soustavně důsledně vyhledávat napadené stromy a tyto včas
a účinně asanovat (mechanicky, chemicky – dle možnosti),
nemanipulovat s napadeným dřevem, pokud v něm kůrovec
dosáhl vývojového stádia kukly až dospělého brouka
– v takovém případě je nutná okamžitá asanace, nejlépe
odkorněním. Převoz dřeva je možný až po této asanaci,
pokud nedochází k průběžnému odvozu dřeva mimo lesní
porosty, je nutné preventivně dříví včas a účinně asanovat.
Za účinnou asanaci je považováno:
mechanicky - odkorněním, které se provádí oloupáním
kůry napadeného kmene ručně nebo pomocí odkorňovací
frézy – adaptér na motorovou pilu,
chemicky – postřikem napadeného kmene schváleným
přípravkem na ochranu rostlin (dle aktuálního Seznamu
povolených přípravků na ochranu lesa) s přimícháním
pomocné látky (barviva). Postřik musí být proveden po
celém obvodu kmene. O postřiku musí být vedena evidence
minimálně v rozsahu:
datum provedení aplikace,
použitý přípravek,
aplikovaná dávka,
balení do insekticidních sítí,
odvoz – přímý odvoz vytěžené hmoty k zpracování, pokud
v ní vývoj kůrovce nedosáhl stádia kukly nebo mladého
brouka.
Veškeré činnosti (nejen) při ochraně lesa je nutné provádět
v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem (OLH).
Kontakty na jednotlivé OLH lze získat u pracovníků státní

správy lesů na místně příslušných obcích
s rozšířenou působností.
Provádět opatření k ochraně lesa je povinností vlastníka lesa. Jejich neplnění
je přestupkem podle lesního zákona a vlastník lesa se vystavuje možnému postihu ze
strany orgánů státní správy lesů i jiných
příslušných organizací (např. České inspekce životního prostředí).
Potřebné informace věnované problematice ochrany lesa
proti lýkožroutu smrkovému jsou k dispozici na internetových
stránkách Plzeňského kraje
www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/ochrana-lesa
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Pomozte znovuobjevit
ztracené Stromy svobody
K oslavám 100. výročí vzniku Československa, které se
uskuteční v roce 2018, pořádá Nadace Partnerství s podporou
organizace Post Bellum, firmy Arboeko a dalších partnerů
roční kampaň Stromy svobody 1918-2018. Jejím cílem je
s pomocí veřejnosti najít a zmapovat příběhy stromů, které
obyvatelé vysadili na počest republiky a jako připomínku
svobody a demokracie.
V roce 1918, krátce po vzniku Československa, obce
obdržely výzvu, aby u příležitosti nově nabyté svobody
slavnostně vysadily Lípy svobody. Ze záznamů v kronikách je
patrné, že se do výsadby zapojili starostové, žáci s učiteli,
členové Sokola i jiných spolků a další obyvatelé. Stromy
i místo výsadby bylo většinou ozdobené praporky a vlajkami,
nechyběly ani kroje, zpěv hymny a ukládání pamětních listů ke
kořenům. Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech
(například 1928, 1945 či 1968), když si lidé opět chtěli
připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.
Na Stromy svobody se průběhu doby zapomnělo, někde je
dokonce pokáceli. Aby zcela nezmizely z mapy i myslí
obyvatel, rozhodla se nadace motivovat majitele těchto stromů
k jejich vyhlášení za památné a zároveň jim chce pomoci získat
finance na jejich odborná ošetření. Ta by měla proběhnout na
jaře 2018. Vyvrcholením celoroční kampaně pak bude
hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční
27. října 2018. Spolutvůrce myšlenky Stromů svobody firma
Arboeko daruje prvním přihlášeným zájemcům pro tuto událost
100 zapěstovaných vzrostlých lip srdčitých.

www.stromysvobody.cz
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Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– jaro 2018
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 9. 4. 2018 do 29. 4. 2018 na území města
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně
informováni způsobem v místě obvyklým (oznámení na úřední
desce, webové stránky města).
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání
objemných odpadů vznikajících občanům města a 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. 2018 do 31. 10. 2018.
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
9. 4. 2018 – 15. 4. 2018
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.

16. 4. 2018 – 22. 4. 2018
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.

23. 4. 2018 – 29. 4. 2018
Tajanov,
Zahrádky za Lázněmi,
Kal,
Beňovy,
Tupadly,
Drslavice,
Věckovice,
Kydliny - 2 ks,
Habartice,
Vítkovice,
Pihovice,
Křištín,
Střeziměř,
Dobrá Voda,
Lažánky, Kosmáčov.
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