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ZDARMA
Jednání rady města

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

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

Ve výčtu dalších sportovních a kulturních akcí, které
budete moci navštívit, bych
mohl pokračovat ještě poměrně dlouho. Ne všechny budou
mít tak početné obsazení jako
již výše zmíněný „Eastercup“,
kdy klatovské tělocvičny
zaplnilo přes devadesát basketbalových týmů domácích
i zahraničních, včetně zámoří.
Jedno však budou mít společné. Jejich uspořádání
a úspěšný průběh stojí na

Středa 18. 4. 2018
Středa 2. 5. 2018
obrovském úsilí a mravenčí
práci zkušených pořadatelů.
Není rozhodující, zda jde
o činnost spolků, města či
jejich společnou aktivitu.
Poděkování patří všem bez
rozdílu. Množství návštěvníků, jež městem o jarních
víkendech prochází, je určitě
přínosem rovněž pro místní
živnostníky. A je to dobře.
Nejpodstatnějším faktem pak
je, že svojí činností vytváří
pestrou mozaiku zajímavé
nabídky pro příjemné strávení
volného času nás místních,
stejně jako turistů, kteří do
Klatov zavítají.
Jsem si jist, že po nahlédnutí do přehledu kulturních
a sportovních akcí si všichni
alespoň nějaké z nich, jež vás
zaujmou, vyberete. Přeji Vám
mnoho potěšení a zážitků při
jejich zhlédnutí.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Easter cup 2018 - Finálové oslavy týmu Basketbalu TJ Svitavy Zahájení turistické sezóny na klatovském náměstí.
po zisku triumfu v kategorii U11.
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Závěrečný účet města za rok 2017
Vážení čtenáři,
zastupitelstvo města na svém
zasedání 27. 3. 2018 schválilo
(a to bez výhrad) závěrečný
účet města za rok 2017. Suché
konstatování, za nímž se skrývá
mnoho práce a úsilí. Rozpočet
kopíruje reálný život města
a jeho organizací. Zjednodušeně řečeno odpovídá na
klasickou sérii otázek, které
všichni známe z dětských her:
kdo, co, komu, kdy, kde, jak,
kolik a proč? Snahou vedení
města a všech zastupitelů je,
aby na tyto otázky byly vždy
dány jasné, racionální, logické a úplné odpovědi. Aby běžné, neinvestiční výdaje města, nebyly vyšší, než jeho běžné příjmy, aby
město rozumně hospodařilo, ale aby též umělo podpořit aktivity
svých občanů: společenské, kulturní, sportovní, spolkové.
V neposlední řadě se musí město s péčí řádného hospodáře starat
o majetek města a rozumně a přiměřeně investovat.
Jak se nám dařilo v rozpočtové oblasti v roce 2017? Do tohoto
roku jsme vstupovali s finančními prostředky ve výši cca 259 mil.
Kč, rok končíme s prostředky ve výši 289 mil. Kč (v rozpočtové
činnosti) a s 12 mil. Kč v činnosti hospodářské. Na počátku roku
byla výše úvěrů města dána částkou 106 mil. Kč, koncem roku
jsme výši úvěrů snížili na 90 mil. Kč. Celkové příjmy města
dosáhly v roce 2017 částky 515 mil. Kč, výdaje pak 470 mil. Kč,
hospodařili jsme s přebytkem ve výši 45 mil. Kč. Podrobně
a rozsáhle je hospodaření města popsáno na webových stránkách
města v části věnované rozpočtu.
Při projednávání rozborů jsem dostal zajímavou otázku: co mě
překvapilo mile a co nemile v rozpočtu roku 2017? Vybrat prý
musím jen jednu položku plusovou, jednu minusovou… Musím
přiznat, že na straně plusové mně jedna položka „nestačí“.
Stručně: mile mě překvapil vývoj sdílených daní, v minulém roce
jsme na nich získali 272 mil. Kč, v roce předchozím 250 mil. Kč.
Jako pravidelní čtenáři Zpravodaje dobře víte, co sdílené daně
jsou, proto jistě „sdílíte“ i moji radost. Zejména daň z přidané
hodnoty (129,5 mil. Kč) a daň z příjmů fyzických osob (71 mil.
Kč) indikují, že se dobře daří i české ekonomice. Milé (ale ne
překvapivé) byly i následující „položky“:
a) V Podhůrčí proběhla další etapa revitalizace sídliště.
Opraveny jsou silnice, chodníky, horkovod, vybudována
hřiště. Investovali jsme více než 24 mil. Kč (7,5 mil. Kč stála
vlastní regenerace sídliště, systém centrálního zásobování
teplem stál více než 16 mil. Kč).
b) Pokračovala sanace (tj. uvedení do původního stavu)
Mercandinových sadů. V tomto roce jsme uhradili více než
8 mil. Kč a moc nás těší, že se „park s kolonádou“ stal opět
oblíbeným místem procházek, výletů a že zde Klatované tráví
své volné chvilky a odpočívají tu. Práce v Mercandinových
sadech budou pokračovat i v letošním roce. Pevně věřím, že
dílo, které trvá již 5 let, dokončíme letos na podzim.
c) Na čistírně odpadních vod byla realizována rekonstrukce
metanizační nádrže. Stála nás téměř 13 mil. Kč, nicméně
chceme-li se chovat zodpovědně v oblasti vody a kanalizace,
musíme zde také investovat.
d) Začaly práce na revitalizaci Vrchlického sadů. V roce 2017

jsme na ně vynaložili téměř 3 mil. Kč. Práce, zdá se, pokračují
svižně, věřím proto, že budou hotovy do 31. 5. 2018 a že po
Hostašových a Mercandinových sadech budou do krásy
obnoveny i Vrchlického sady. Zaslouží si to.
e) V průběhu roku jsme uskutečnili opravy komunikací v městě
a integrovaných obcích za 29,6 mil. Kč. Často jim předcházela
oprava vodovodu, kanalizace, plynu. Tyto akce se snažíme
plánovat a koordinovat ve spolupráci se správci příslušných
infrastruktur. Mimo oprav byla novou investicí rekonstrukce
Úzké ulice za téměř 8 mil. Kč.
f) Ceníme si i oprav chodníčků na klatovském hřbitově.
Postupně jsme všechny pískovité (a blátivé) cesty nahradili
zámkovou dlažbou. Byť hřbitov není parkem, je i on součástí
našeho běžného života, nezdá se Vám?
Drobný výčet „položek rozpočtu“ snad stačí … chápu, že ne
pro každého čtenáře jsou „čísla“ a zvláště pak „rozpočtová čísla“
zajímavá. Přesto mně dovolte připomínat je. Už jen z důvodů,
které jsem uvedl na začátku – za nimi se skrývá život města sám.
Hodně zvídavé čtenáře si dovolím ještě jednou odkázat na
webové stránky města, kde je o rozpočtu (věřím) téměř vše.
Nezapomínám ani na druhou část otázky: co mě překvapilo
nemile? Snad jen to, že se „zbytečně“ navyšují výdaje města
v některých položkách. Mrzí mě, že město musí uhradit výdaje za
nekázeň a aroganci anonymních lidí. Nacházíme domovní odpad
v kontejnerech na bioodpad, v „igelitových pytlích“ okolo
popelnic, v odpadkových koších v centru města, a to navzdory
tomu, že město Klatovy investovalo a disponuje tudíž i jedním
z nejlepších sběrných dvorů široko daleko, kde lze zdarma odložit
téměř jakýkoliv odpad, stačí jen dovézt jej tam. Navzdory tomu,
že občané města platí velmi přiměřené částky za svoz směsného
komunálního odpadu.
Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy.
5. dubna jsem měl tu čest v zastoupení pana starosty zahájit již
19. ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby. Je úžasné, že
se v našem městě daří festivalu tohoto druhu, a sluší se
poděkovat:
a) Publiku, díky kterému se může festival vůbec konat. Klatovy
mají hudbu (nejrůznějších žánrů) nesporně rády a rozumí jí.
To je skvělá zpráva.
b) Organizátorům: bylo jich za těch 19 let nesčetně, díky Vám,
dámy a pánové. Ne zanedbatelná je i podpora ze strany
starostů (za dobu festivalu byli dva, nemýlím-li se)
i „kulturních“ místostarostů a celého zastupitelstva, festival
samozřejmě cosi stojí. Letošní program je velmi zajímavý,
berte tyto řádky jako skromnou pozvánku na koncerty příští
i jako poděkování paní Aleně Kunešové, která letošní ročník
připravila.
c) Interpretům: zdá se být „samozřejmé“, že umělci přijedou a „za
peníze“ zahrají. Není to samozřejmé. Navzdory konkurenci ze
strany „youtube“, CD a DVD přehrávačům, rádiu i televizi,
živý koncert je živý koncert a většina umělců k nám nejezdí
„zahrát za peníze“. Svá vystoupení chápou jako službu krásné
hudbě a svému publiku.
Proto přeji letošnímu ročníku úspěch, mnoho spokojených
posluchačů a rozhodné nakročení si do ročníku jubilejního,
dvacátého.
Přeji Vám krásné jaro,
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Květnové akce připomenou historické události
Vážení občané,
v květnu si tradičně budeme
připomínat výročí osvobození, zároveň budeme pokračovat v programu, kterým
letos oslavujeme 100. výročí
vzniku Československa. Od
4. května (vernisáž se uskuteční 3. května) bude k vidění
v atriu kulturního domu
výstava Orel a lev na perutích
svobody, která připomene
zajímavosti z historie vojenského letectví i naše letce
v R.A.F. ve Velké Británii. Za
návštěvu bude stát v sobotu
5. května prezentace techniky Československé samostatné
obrněné brigády z Velké Británie, kterou si můžete prohlédnout
od 10 do 15 hodin u kulturního domu. Venkovní jednodenní
expozici, kterou bude tvořit historická kolona v rámci projektu
„Muži od Dunkerque“, připravil zapsaný spolek Rota Nazdar.
Její členové se věnují historii Československé armády v letech
1914 až 1945. Součástí prezentace bude jejich odborný výklad,
ukázka výstroje, výzbroje a dalšího vybavení příslušníků
Československé samostatné obrněné brigády v letech 1940 až
1945. Další technika bude k vidění tradičně i na náměstí Míru,
kam za vyzvánění zvonu Vondra přijede ve 12 hodin Konvoj
Přátel 4. obrněné divize Prácheňsko v rámci jízdy po stopách
osvobození XII. sboru 3. armády G. S. Pattona. Na náměstí se
konvoj zdrží do 13.30 hodin, načež odjede na Horažďovicko.
Po jeho odjezdu odpoledne na náměstí zpříjemní skupina
Štreka. Během soboty proběhnou každoroční pietní akty na
Zhůří, u radnice a u dalších památníků ve městě.
V předvečer státního svátku, tedy 4. května, se v sále
radnice uskuteční koncert Graffova kvarteta a Bohuslava
Matouška. Na jeho programu s názvem „České inspirace“ zazní
vrcholná komorní díla českých skladatelů, která byla napsána
v rozmezí let 1893 až 1943.
Odpoledne 4. května vysadíme novou lípu Svobody
v Mercandinových sadech. Ta první, která zde byla vysazena
v květnu 1919, už bohužel neexistuje. Lípy Svobody
symbolizují vznik Československé republiky a od podzimu
1918 ji lidé vysadili téměř v každé obci. Vždy to byla velká
sláva, sešli se žáci škol, členové spolků... Nejinak tomu bylo
tenkrát i v Klatovech. Ostatně dokumentují to i dochované
fotografie. Atmosféru plnou očekávání na počátku první
republiky už těžko navodíme, ale i nyní bude součástí sázení
lípy malý doprovodný program.
Součástí květnových oslav bude o víkendu 12. – 13. května
ještě jedna zajímavá akce. Půjde o představení kopie letounu
Spitfire, která bude ke zhlédnutí na parkovišti před kulturním
domem. Jeho instalaci připravují ve spolupráci s městským
kulturním střediskem nadšenci z
Klubu 3. armády
v Klatovech. Město Klatovy zapůjčení letounu od Czech
Spitfire Clubu finančně podpořilo. Názorně tak doplní výstavu
a prezentaci techniky popsanou v úvodu tohoto článku. Za
zmínku také stojí série přednášek v kulturním domě (12. 5.,
17. 5., 19. 5. a 24. 5.) o historii vojenského letectví, o bom-

bardování železnice a silnic na Klatovsku během druhé světové
války či o letcích v R.A.F.
Informace o všech uvedených akcích najdete v kulturních
přehledech. Myslím, že je na co se těšit.
Veřejná knihovnička opět funguje
Po zimním období jsme opět otevřeli veřejnou knihovničku
v barokní nice průjezdu bývalé jezuitské koleje v Klatovech.
Vždy na zimu ji uklidíme a počátkem dubna ji slavnostně
vracíme. Kdokoli může do knihovničky vkládat knížky
a libovolně je odebírat. Akci pořádá město ve spolupráci
s oblastní charitou, městskou knihovnou a Klatovským
okrašlovacím spolkem, který znovu instaloval také piano na
ulici, na které poprvé zahráli 4. dubna žáci ZUŠ.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

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
14. – 15. 4. ǀ sobota – neděle ǀ 8.30 | KD Klatovy ǀ
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK 2018
– Zemské finále – sóla a dua - Čechy
21. 4. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ OBRfest 2018
Vystoupí: TRAUTENBERK Tanz Metal; Morčata na útěku;
Haxna. Předprodej: Tabák&Copy na Náměstí Míru v Klatovech,
cena 250 Kč.
23. 4. ǀ pondělí ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.

4. 5. | pátek | 19.00 | sál klatovské radnice |
ČESKÉ INSPIRACE - GRAFFOVO
KVARTETO
Na programu Antonín Dvořák a „terezínští autoři“.
Program „ České inspirace “ přináší
vrcholná komorní díla českých skladatelů, která byla napsána
v rozmezí let 1893 až 1943. Toto období přineslo zásadní události
pro náš národ, vznik Československa, úspěšné období 1. Československé republiky, ale také dvě děsivé světové války. Mezi ty,
kteří se pro svůj původ stali obětí nacistické zvůle patří skladatelé
Gideon Klein a Pavel Haas. Jako kontrast zazní ve druhé polovině
večera Smyčcový kvintet Es Antonína Dvořáka.

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!

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

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

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

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

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

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
V dubnu loutkový soubor nehraje, připravuje novou maňáskovou
pohádku na květen a červen.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás příští měsíc.
VÝSTAVY:
4. – 20. 4. ǀ pracovní dny | 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD, vernisáž
3. 4. od 16.00 ǀ LIDÉ - VÝSTAVA PRACÍ DDM KLATOVY
Do 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ
FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2018:
I. KURZ:
6. 4. ǀ pátek ǀ 18.00 ǀ velký sál KD ǀ STOLOVÁNÍ
20. 4. ǀ pátek ǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ ZÁVĚREČNÁ LEKCE
II. KURZ:
13. 4. ǀ pátek ǀ 18.00 ǀ velký sál KD ǀ STOLOVÁNÍ
27. 4. ǀ pátek ǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ ZÁVĚREČNÁ LEKCE
Kurzy vede taneční mistr Evžen Krejčík – Taneční škola Krejčík.

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/

Akce v Městské knihovně Klatovy
– duben
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Jana Vyskočilová – Není králík jako králík...
Galerie knihovny:
Staré stromy na židovských hřbitovech ve fotografiích
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Jan Jirák – Měnová reforma 1953
od 12. 4. Jaroslav Kříž – Fotografie Šumavy

2018

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

Čtvrtek 12. dubna 2018 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Hudebně recitační pořad Klubu Křišťál, z.s., oslava 11 let trvání
Křest knihy „Sen o modré růži“ a autorské čtení básní (člena
Křišťálu) pana Jaroslava Kříže. Zahájení výstavy fotografií Šumavy.

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

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

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

27. - 29. dubna 2018 12. ročník konference Barokní jezuitské Klatovy,
tentokrát na téma Miscellanea nejen balbínovská
Podrobnější informace budou uvedeny na plakátech a pozvánkách
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na
sociálních sítích knihovny.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

DUBEN 2018

Stálá divadelní scéna Klatovy – duben 2018
15. neděle od 15.00, předplatné skupiny D
ČERTŮV ŠVAGR
Na motivy Boženy Němcové napsala Dana Bartůňková.
Muzikál vás zavede za hlavním hrdinou Petrem. Zlá a vypočítavá
macecha vyžene nevlastního syna z domu a všude ho posílají k čertu. Po
sedmi letech se vrací na zem, kde poznává dobré i zlé.
Režie: Dana Pražáková
Hudba: Radim Linhart
Divadelní společnost Julie Jurištové
Hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Aneta Krejčíková, Libor Jeník,
Radovan Snítil, Daniel Koťan, Rafael Pražák
15. neděle od 17.00 a od 19.30, divadelní klub, vstupné Kč 150,VEČERNÍ DÉČKO ANEB VANA PLNÁ FIALEK
ZuŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy
uvádí již tradiční pořad skupiny Sentiment, který tentokrát představí

Zápisy dětí a žáků do mateřské školy
a základních škol v Klatovech
• Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech pro
školní rok 2018/2019 se bude konat v pondělí 30. dubna 2018
od 8.00 hod. do 17.00 hod. na všech ZŠ.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech bude prováděn dle § 36 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů a ve smyslu vyhlášky města Klatov č. 2/2018, kterou se
stanovují školské obvody základních škol zřízených městem
Klatovy pro školní rok 2018/2019. Tato vyhláška je zveřejněna
na úředních deskách MŠ, ZŠ a městského úřadu.
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.
• Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601,
příspěvkové organizace, se bude konat ve čtvrtek 3. května
2018 od 8.00 do 17.00 hod. na všech pracovištích MŠ.
Zápis dětí do MŠ bude proveden v souladu s § 34 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Upozorňuji, že od školního roku 2017/2018 platí povinné
předškolní vzdělávání dětí.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje jak na státní občany
České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle
než 90 dnů, tak i na občany jiného členského státu Evropské
unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince,
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale
nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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hudební odkaz Petra Hapky. Program se dotkne známých šansonů,
filmové hudby a představí Hapku i jako autora závažnějších hudebních
titulů. Hostem večera bude Adriana Christovová, zpěvačka, klavíristka,
pedagog a sbormistr. Hudební skupina Sentiment se představí ve
složení: Jan Šimůnek a Barbora Čížková - zpěv, Slávek Janda - trubka,
Kateřina Klailová - housle, Iva Kejzlarová - baskytara, Václav Hugo
Pitule - bicí, Jaroslav Pleticha - klavír.
17. úterý od 19.30, předplatné skupiny B
RŮŽE PRO ALGERNON
Daniel Keyes
Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar.
Režie: Jakub Špalek Divadelní spolek Kašpar
Hrají: Jan Potměšil, Barbara Lukešová, Tomáš Stolařík, Miloslav Tichý
24. úterý od 19.30, předplatné skupiny K
KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Koncert Symfonického orchestru při ZUŠ J. Kličky Klatovy pod
taktovkou Jana Kaňky. Jako sólisté vystoupí klavíristé Michaela Černá,
Blanka Červená a Prokop Mejstřík, na kytaru Martin Cába, na varhany
Jana Marcinková Smolová. Zazní mj. část tzv. Varhanní symfonie
Camille Saint-Saënse, velmi originální dílo v celku evropského
symfonického repertoáru, ve kterém se pojí monumentální zvuk varhan
a plně obsazeného orchestru.
26. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub
PÍSNIČKY, KTERÉ JSTE JEŠTĚ NESLYŠELI
Dubnička – Lahoda.
Příjemný a vtipný pořad složený výhradně z vlastní tvorby diváky
zaujme a pobaví humorem obsaženým v textech a příjemnou původní
muzikou. Autorská dvojice Dubnička - Lahoda tvoří originální písničky
založené na chytrých hravých textech a chytlavé melodické muzice.
Zdeněk Lahoda – autor hudby – je frontmanem vokálního kvintetu
Hlasoplet. Vilém Dubnička – autor textů – herec a režisér
27. pátek od 19.30 - vstupenky již v prodeji
ÚČA MUSÍ PRYČ!
Lutz HübnerPedagogická hořceostrá komedie. Hra se odehrává na
podzim v 5. třídě základní školy, kde sesešlo pět rodičů dětí a očekávají
jejich třídní učitelku. Emoce vřou, známky dětí se rapidně zhoršily,
atmosféra ve třídě je špatná.
Režie: Thomas Zielinski Divadlo-----verze
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Kateřina Winterová, Linda
Rybová, Igor Chmela, Petra Špalková
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: 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.
10. – 15. 4. Žebnická traktoriáda 2/2
17. – 22. 4. Chodská hyjta (host z Brna)
24. – 29. 4. „Chodská svarba“ 1/2
31. 4. – 6. 5. „Chodská svarba“ 2/2
Od středy do neděle na konci Zpráv z regionu MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady
z Klatov a okolí v 11.30, 17.30, 20.00 a 24.00 hod.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz
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Opravy komunikací v dubnu 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
II/186 Klatovy-Plánická, Jiráskova a Dobrovského ulice – spoluinvestoři akce město Klatovy a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Celoplošná oprava povrchu vozovky, přilehlých parkovacích stání, vjezdu
na parkoviště k hotelu Beránek, vjezdu na parkoviště u ZKD na Rybníčkách, úprava autobusového nástupiště a zálivu v Dobrovského ulici, vybudování ostrůvku na přechodu pro chodce s nasvícením přechodu u Moneta
bank, úprava křižovatky s ulicí Palackého (u kaple Chaloupka), nasvícení
přechodu pro chodce u hradeb v Jiráskově ulici, úprava a nasvícení přechodu pro chodce v křižovatce Jiráskova, Komenského, Plánická, úprava
autobusového nástupiště a zálivu „u Netrvalů“, úprava a nasvícení přechodů pro chodce u restaurace Poprda, u křižovatky s Kličkovou ulicí,
u křižovatky s ulicí K Vodojemu, u základní školy Čapkova, úprava vjezdu
do sídliště Rozvoj pod ulicí Nuderova.
Před stavbou dojde k rekonstrukci vodovodních přípojek a hrnečků,
opravě kanalizačních šachet a uličních vpustí, rekonstrukci části
kanalizačního řadu.
Termíny provedení:
Celá stavba: 4. 4. – 4. 7. 2018.
Dílčí termíny stavby:
Vodovody v úseku Plzeňská-Měchurova 4. 4. – 16. 4. 2018,
vodovody a kanalizace - úsek Měchurova-Procházkova 17. 4. – 4. 5. 2018,
vodovody a kanalizace - úsek Procházkova-Studentská 5. 5. – 18. 5. 2018.
Silniční stavby v celé délce úpravy: 9. 4. – 3. 7. 2018.
Práce se provedou po jednotlivých úsecích za částečné uzavírky. Bude
umožněn jednosměrný provoz po dotčených komunikacích ve směru
od centra na Plánici. Směr od Plánice bude uzavřen. Křížení místních
komunikací se silnicí 2. třídy zůstanou průjezdné. Těžká nákladní doprava bude směrována obousměrně po objízdné trase ulicí U Čedíku.
Rekonstrukce povrchu chodníků na náměstí Míru – odstranění starých
žulových desek, výměna podkladních vrstev podloží v tl. 40 cm, odstranění a osazení nových žulových obrubníků, přeložení části dlažby vozovky
ze žulových kostek, osazení nových žulových desek - tzv. „Plzeňská
dlažba“, úprava autobusového nástupiště a zálivu ve středu náměstí.
Termíny provedení:
Po jednotlivých úsecích:
Východní část náměstí 21. 3. – 10. 4. 2018,
jižní část náměstí 11. 4. – 4. 5. 2018,
severní část náměstí 7. 5. – 29. 5. 2018,
západní část náměstí 30. 5. – 18. 6. 2018,
nástupiště a záliv MHD 23. 5. – 18. 6. 2018.
Práce se provedou po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky
chodníků, přístupy pro pěší k jednotlivým nemovitostem, obchodům,
apod. budou zabezpečeny.
Tupadly – chodník u silnice III/18515
Výstavba chodníku vedoucího od budovy požární zbrojnice k návsi, nové
lávky přes Tupadelský potok, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, dvě
autobusové nástupiště, úprava plochy před zbrojnicí.
Termín provedení: 19. 3. – 22. 5. 2018.
Práce se provedou za částečného omezení provozu na silnici 3. třídy.

Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky
dotčených komunikací, přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem
bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace v Niederleho ulici
Celoplošná oprava povrchu vozovky, chodníku a odstavných parkovacích
ploch, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce
kanalizačního, vodovodního a plynovodního řádu.
Termíny provedení:
Celá stavba: 4. 4. – 30. 6. 2018.
Dílčí termíny:
Odfrézování vozovky v celé ploše 4. 4. – 5. 4. 2018,
kanalizace a vodovod 10. 4. – 20. 5. 2018,
plynovod – úsek Domažlická - za vjezd do areálu Penny marketu
2. 5. – 11. 5. 2018,
plynovod – úsek od areálu Penny marketu po Voříškovu 12. 5. – 3. 6. 2018,
silnice+VO – Domažlická -za vjezd do Penny marketu 14. 5. – 27. 5. 2018,
silnice+VO – od areálu Penny marketu po Voříškovu 4. 6. – 30. 6. 2018.
Stavba se provede po dvou úsecích za úplné uzavírky provozu
dotčených komunikací. Přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem
bude zabezpečen. Příjezd k OD Penny bude zabezpečen.
Oprava povrchu chodníku části Plzeňské ulice
Celoplošná oprava povrchu chodníku s úpravou na stezku pro pěší a cyklisty v úseku Domažlická-Kollárova vlevo, rekonstrukce kabelu a sloupů
veřejného osvětlení, oprava povrchu několika přístupových chodníčků ke
vchodům.
Termín provedení: 3. 4. – 29. 4. 2018.
Stavba se provede po ucelených částech za úplné uzavírky chodníku,
přístupy pro pěší k jednotlivým vchodům budou zabezpečeny.
Oprava povrchu chodníku druhé části Plzeňské ulice
Celoplošná oprava povrchu chodníku s úpravou na stezku pro pěší a cyklisty v úseku Kpt. Jaroše, Gorkého vpravo, rekonstrukce kabelu a sloupů
veřejného osvětlení.
Termín provedení: 16. 4. – 13. 5. 2018.
Stavba se provede po ucelených částech za úplné uzavírky chodníku.
Výstavba chodníku k centrálnímu hřbitovu
Výstavba chodníku o šíři 2 m od Plzeňské ulice vlevo ke vchodu do
centrálního hřbitova.
Termín provedení: 2. 4. – 18. 5. 2018. Práce se provedou za částečného
omezení provozu na přilehlé vozovce.
Oprava povrchu vozovky k ZK Markyta
Celoplošná oprava povrchu vozovky od silnice I/27 k viaduktu ve směru
k zahrádkářské kolonii Markyta.
Termín provedení: 9. 4. – 30. 4. 2018. Práce se provedou za částečného
omezení provozu na dotčené komunikaci.
Připravované akce na měsíc květen:

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

Oprava povrchu vozovky v části Bullmanovy ulice
Celoplošná oprava povrchu vozovky včetně vyřešení odtoku dešťových
vod před domy čp. 60, 61 a 131, úprava povrchu jízdního pruhu na
odstavném parkovišti.
Termín provedení: 2. 5. – 31. 5. 2018.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz, nebo
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí HO 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 21. 3. 2018 další kolo řízení
o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček z Fondu
rozvoje bydlení.
Zápůjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Klatov.

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.
Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
je u vestaveb či nástaveb bytů (8 let).
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Dobrou zprávou pro občany je skutečnost, že na základě
rozhodnutí zastupitelstva města došlo ke snížení úrokové
sazby. Ta je pro všechny tituly stejná a je odvislá od úrokové
sazby vyhlášené Českou národní bankou. Za měsíc leden
2018 činí 2,38 %.
Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376 347 234.
V letošním roce již proběhlo jedno kolo FRB, ve kterém bude
zapůjčena dvěma žadatelům částka ve výši 110 000 Kč.

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

Uzavírka podání žádostí 2. kola je 18. 5. 2018. Žadatelé
se o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce
června 2018.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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.

STRANA 8

DUBEN 2018

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - příspěvková organizace
Kulturní akce na DUBEN 2018
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–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
so, ne, st. svátky 13.00–17.00 hodin
Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy muzea:
plné:
60,- Kč
snížené:
30,- Kč
rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)
140,- Kč
hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)
20,- Kč
Dlouhodobé výstavy:
Muzeum dětem výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
Sběratelé, mecenáši, muzejníci cyklus výstav složený z částí
Mecenáš muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka,
Věci všední, přesto neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších
sbírkových souborů, které byly klatovskému muzeu věnovány
a Zakladatelé moderní regionální historiografie | Hostaš, Vaněk,
Vančura a jejich spolupracovníci – výstava věnovaná historikům
a sběratelům našeho muzea.
Výstavy v hlavní budově muzea:
do 3. 6. 2018 | Šperk, ozdoba ženy – výstava ze sbírek klatovského
muzea, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Muzea Karlovy
Vary a Střední umělecké školy v Turnově.
do 3. 6. 2018 | Fochtle a voháňky – výstava vějířů ze sbírek
klatovského muzea.
do 3. 6. 2018 | Drahé kameny v klenotnictví – ukázka kamenů
užívaných v klenotnictví ze sbírek muzeí a soukromých subjektů
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA:
10. 4. 2018 | úterý | 17.00 | vstupní hala muzea | Fochtle a voháňky
- komentovaná prohlídka pro k výstavě s kurátorkou výstavy Mgr.
Ivanou Sieberovou; vstupné 60/30 Kč.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO ŠKOLY:
10. 4. 2018 | úterý | 10.00–15.00 | chodba v 1. patře muzea |
Drahé kameny v klenotnictví - komentovaná prohlídka pro školy
k výstavě s majitelem vystavené sbírky a sběratelem Liborem
Škubalem; vstupné 20 Kč; nutné předem objednat!!!
PŘEDNÁŠKA:
5. 4. 2018 | čtvrtek | 17.00 | přednáškový sál | Od biedermeieru po
secesi – o šperku přednáší PhDr. Světlana Spiwoková
z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze; vstupné 60/30 Kč.
19. 4. 2018 | čtvrtek | 17.00 | přednáškový sál | Šperk první poloviny
20. století – o šperku přednáší PhDr. Světlana Spiwoková
z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze; vstupné 60/30 Kč.

17. 4. 2018 | úterý | 13.00–18.00 | přednáškový sál muzea | Výroba
vějířů s lektorkou Mgr. Ivanou Sieberovou; vstupné 60/30 Kč.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Martina Salvová.
Otevírací doba duben: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00; plné
vstupné: 80,- Kč, snížené vstupné 50,- Kč
Prohlídky se v otevírací době konají při minimálním počtu 5 osob.
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit
v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze pro
skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 120/80 Kč.
Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525,
721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba duben: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném
předstihu na telefonním čísle: 721 721 908,
mimořádné vstupné: 80/40 Kč

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 9 – 12, 12:30 – 17 hodin
Výtvarná dílna
12. 5. 2018 od 14 hodin, zámek Klenová
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Odměk
Výstavy
Do 10. 6. 2018, zámek Klenová
Odměk / Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Do 24. 6. 2018, purkrabství hradu Klenová
Fotografky ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Do 10. 6. 2018, sýpka Klenová
Cesta 2018 / 15. ročník přehlídky prací výtvarných oborů ZUŠ
Plzeňského kraje
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
Výstava
Do 3. 6. 2018 – Zbyšek Sion / Obrazy

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

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

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

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

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