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Opravy komunikací...

Vážení Klatované,
pravidelně Vás v posledních
měsících na této stránce
informuji o probíhajících či
chystaných opravách komunikací v našem městě. Nejinak
je tomu i dnes. Považuji za
velmi důležité, abyste se
dopředu mohli připravit na
určitá omezení, bez kterých se
žádná stavba neobejde.
Klatovskou poutí ustanou
rozsáhlé úpravy Plánické

ulice, jež je společnou akcí
našeho města a Plzeňského
kraje. A právě s ohledem na
nejvýznamnější letní slavnost
byl harmonogram prací uzpůsoben tak, aby nebyl narušen
ani průběh populárního
folklórního festivalu, ani
provoz pouťových atrakcí na
Erbenově náměstí.
Vzápětí po pouťových
dnech se pak rozběhnou
opravy státní silnice I/22
v Soběticích a Tyršově ulici.
Ředitelství silnic a dálnic
obnoví živičný povrch od
pošty po okružní křižovatku
u parku a naváže tím na obdobnou rekonstrukci z předchozích let na Domažlické
a Plzeňské ulici. Městským
podílem zde bude oprava
vodovodního řadu a chodníků
včetně veřejného osvětlení
mezi kulturním domem
a Podbranskou ulicí. Většina
prací by zde měla skončit
s koncem prázdnin.
Rozsáhlejší, a tím pádem
i déletrvající stavbou, bude
průtah Soběticemi. Krom
opravy dešťové kanalizace

a výměny vodovodu dojde
i na přeložku plynovodu.
Zcela zásadní zde však bude
důraz na zvýšení bezpečnosti
silničního provozu, po které
místní velmi naléhavě volají.
Proto zde bude vybudován
rovněž chodník a stezky pro
cyklisty.
Obě výše popsané stavby
budou probíhat za částečné
uzavírky silnice I/22. Vzhledem k hustotě provozu na této
komunikaci Vás žádám o maximální vzájemnou ohleduplnost, aby nedocházelo ke
zbytečným kolizím.
O přesném harmonogramu
prací a s nimi spojených
dopravních opatřeních budete
informováni prostřednictvím
pracovníků hospodářského
odboru a k dispozici budou
samozřejmě také na internetových stránkách města.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 26. 6. 2018
Příští jednání zastupitelstva

Úterý 3. 7. 2018 od 19.00 h
malý sál kulturního domu
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Rozmanitosti nejen klatovské
Vážení čtenáři Zpravodaje,
letošní, poněkud nezvykle
suché a teplé jaro, je velmi
příjemné. Láká k procházkám
a vůbec k pobytu na čerstvém
vzduchu. Máme z něj
povětšinou radost. Jinak
ovšem na teplé a suché počasí
zřejmě nahlížejí zemědělci
a zahrádkáři, které trápí tu
i onde nedostatek vody.
Trochu to komplikovalo život i nám při revitalizaci
Vrchlického sadů, která je
nyní dokončena, a to při
zakládání trávníků a dalších parkových úpravách. I proto jsme
pozdrželi termín otevření sadů, aby si zeleň mohla
„vydechnout, vzpamatovat se a připravit se“ na nápor
návštěvníků parku. Od víkendu 16. 6. už bude park v plném
provozu. Co vše se změnilo, posoudíte záhy sami. Věřím, že
oceníte nejen um architekta Jakuba Chvojky, ale i firmy
Gardenline, jež práce realizovala. Vrchlického sady, oáza
zeleně v samém srdci města, se nyní zařadí k Hostašovým
a Mercandinovým sadům, které byly či ještě jsou pečlivě
revitalizovány. Až letos práce v parcích skončí, budeme si
moci říci, že v posledních letech byly v Klatovech obnoveny
parky v rozsahu, který naše generace nepamatuje. Jsme rádi,
vidíme-li, jak jsou již nyní využívány např. Mercandinovy
sady. Staly se opět oblíbeným místem vycházek,
dostaveníček, setkávání se, různých kulturních a společenských akcí a dokonce se zde i konají svatby. Staly se
součástí života města. Věřím, že stejně se záhy do života
města vrátí i Vrchlického sady a více než 10 mil. Kč, které
byly na jejich obnovu vynaloženy, se tak více než vyplatí.
Poprosím všechny budoucí návštěvníky parku, aby se k němu
chovali jako ke svému - smutný by byl pohled na poházené
odpadky, popsané a poničené lavičky, poškozené květiny
a trávníky, nezdá se Vám?
A pokud máte rádi baroko a barokní slavnosti, možná se
zde potkáme již 15. června večer, na kdy město Klatovy

a spolek Klatovské katakomby, ve spolupráci s dalšími
organizacemi a jako součást projektu Západočeské baroko,
v dominikánském klášteře a přilehlém parku připravilo
Barokní svatovítskou noc. Barokní noc se v Klatovech koná
již potřetí, tedy skoro tradičně. Jejím smyslem je nejen pobavit
účastníky, ale zejména „netradiční a nenásilnou formou“
připomenout, že naše životy nemají jen rozměr současnosti.
Pohled zpět je stejně důležitý jako pohled dopředu. Barokní
hudba, verše, jež bude ve Vrchlického sadech při barokní noci
recitovat herec Jan Potměšil, divadelní představení – to vše
nás přesvědčí o tom, že s lidmi, kteří v oné době žili, máme
cosi podstatného společné. I my jako oni věříme v lásku,
pravdu a naději a chápeme, že se mnohdy tyto ctnosti nesnadno prosazují. Sepětí generací a věků nám, věřím, dá i určitý
respekt a úctu k tomu, co bylo a je v Klatovech vytvořeno.
Stojí za to mít své město krásné a krásně se k němu chovat.
Zaznamenal jsem zajímavou diskusi na „žhavé téma“, jímž
jsou tzv. „open data“, tj. otevřená data, přístup
k informacím. Položil jsem si otázku, nakolik jsme jako město
otevření, nakolik si může každý, kdo má zájem, zjistit
informace o našem městě - ve vícero rovinách. A nechtěl jsem
tentokráte zkoumat kulturní, společenské, sportovní aj. akce
a informace. Ověřil jsem si, že na webových stránkách města
jsou podrobné informace o rozpočtu, jeho sestavení, plnění,
o rozborech hospodaření města i jeho organizací. Jsou tu
i informace o hlavních projektech (například i o revitalizaci
Vrchlického sadů), o územním plánu, o strategii rozvoje
města, kterou jsme v minulém roce přijali, o dotacích, zápisy
z jednání a usnesení zastupitelstva, rady města atd. V diskusi,
kterou jsem zmínil, zazněla teze, že „města informace o sobě
tají…“ Nezdá se mi, že by mohla. Jiná je ale otázka, nakolik
umíme komunikovat, nejen informace sdělovat, nabízet, ale
i si je s občany „vyměňovat“, získávat zpětnou reakci. Při
přípravě strategie rozvoje jsme uskutečnili zajímavé šetření
názorů Klatovanů (viz analytická část strategie na webu), stáli
jsme o jejich názor. Největším úskalím ale bylo, abychom
získali relevantní a reálný názor, padni komu padni. I proto je
výborné, že se tématu začínají lidé věnovat. Líbí se mi např.
projekt, který pod vedením Ing. Karla Rejthara připravili žáci
Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech.
Naleznete jej na www adrese http://klatovy.maleskoly.info/.
Zjistíte zde např., jaké je vytížení přepážek při vyřizování
občanských průkazů a pasů, kolik projede aut Plzeňskou ulicí
či kolik je žáků v základních školách v Klatovech. Vše jsou to
veřejně přístupná data, studenti se s nimi učí pracovat,
uvažovat o nich. Z dat dělají informace, a to i díky moderním
IT prostředkům. Informace a jejich prezentace v souvislostech
jsou klíčem k budoucnosti, tomu rozumíme všichni. Víme
však všichni, jak na to? Já si myslím, že ne. I proto bude
důležité se tomuto tématu věnovat v blízké budoucnosti.
Přeji Vám krásné léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města 2x foto: Karel Nováček
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Klatovská teplárna získala počtvrté ocenění za stabilitu
Vážení občané,
společnost Klatovská teplárna
a.s. získala v rámci hodnocení
„CZECH TOP 100 skóringové
ocenění Czech Stability
Award - AAA Excelentní“,
čímž se již počtvrté zařadila
mezi nejstabilnější firmy
České republiky. Jde o nezávislé hodnocení, které
poskytuje celkový pohled na
stabilitu a bonitu společnosti,
deklaruje vysokou pravděpodobnost plnění závazků
z obchodních styků, vysokou
návratnost investic, nízké
úvěrové riziko, minimální riziko úpadku, praktikování politiky
otevřené komunikace a poskytování dostatku informací
o výsledcích svého hospodaření a vlastnické struktuře. Ocenění
přináší řadu marketingových a obchodních benefitů a výrazně
zvyšuje prestiž a důvěryhodnost společnosti. Klatovská
teplárna a.s. se tak řadí mezi méně než 2 % (AAA) firem v celé
České republice, které na toto ocenění dosahují.

Nová publikace městské edice nahlíží do života našich
předků
V těchto dnech vyšla
v rámci naší městské edice nová
publikace s názvem „Královské krajské město Klatovy
z
hlediska
historického,
lékařského a topografického“.
Autorem tohoto díla je první
klatovský starosta Jan Karel
Nausch, který stál v čele města
v letech 1850–1860 a v letech
1881–1884. V mezidobí byl
stále členem zastupitelstva
a nějaký čas i náměstkem starosty Josefa Císaře. Donedávna
patřil první klatovský starosta spíše k opomíjeným osobnostem
města, v povědomí lidí přetrvávali spíše starostové JUDr. Karel
Hostaš, coby zakladatel klatovského muzea, či MUDr. Alois
Mašek, který se zasadil o vybudování klatovské nemocnice. Za
tento fakt může především malá informovanost o této osobnosti
klatovských dějin 19. století. Věřím, že se to po vydání této publikace změní. Nauschův rukopis nám totiž představuje nejen
Klatovy 19. století, ale i mimořádnou osobnost jeho pisatele.
Rukopis psaný kurentem, tedy německou obdobou
novogotického kurzívního písma, je uložen ve Vlastivědném
muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, které jeho překlad umožnilo.
Překlad nebyl snadnou záležitostí, neboť text obsahoval
například řadu dnes již neznámých odborných lékařských
výrazů. Původní text tak bylo nutné opatřit ještě poznámkovým
aparátem, který upřesňuje a vysvětluje dobové formulace. Ten
vytvořila ve spolupráci s doc. Mgr. Karlem Černým, Ph.D.
Mgr. Ladislava Váňová.
Jan Karel Nausch zachytil ve svých pamětech rozvíjející se
Klatovy 19. století, ale i odvrácenou tvář města. Popisuje různé
problémy, které občany města trápily. Zabývá se rovněž
každodenním životem různých vrstev občanů. Uvádí, co jedli,
co pěstovali, jak se oblékali i jak spali. Jeho paměti jsou tak
skvělou sondou do světa našich předků, která nám umožňuje
nahlédnout pod pokličku strohých historických dat. Zároveň
popisuje různá místa ve městě, události i širší usazení města
v Pošumaví.
Doba, kterou rukopis zachycuje, změnila tehdejší město od
základů. Krátce po uvedení Jana Karla Nausche do úřadu
starosty bylo vydlážděno do té doby prašné náměstí. Tato
možná malá modernizace stála na počátku dalších významných
proměn. Do města byla v sedmdesátých letech 19. století
dovedena železnice, za kterou přicházeli podnikatelé z celého
Pošumaví. V Klatovech v té době postupně vyrůstaly první
moderní továrny – zejména šlo o kožedělný průmysl, výrobu
prádla a košil, pivovarnictví i strojírenství. Úspěšný rozvoj
města zapříčinil vznik peněžních ústavů a rozvoj školství.
Intenzivně se rozvíjela spolková činnost.
Myslím, že tato publikace udělá radost všem Klatovanům,
zájemcům o regionální historii i badatelům.
Publikaci si můžete zakoupit v našem informačním centru.
Přeji hezký červen.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
16. – 17. 6. | sobota – klatovská Hůrka, neděle – letní kino |
KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI
- přehlídka amatérských divadelních spolků a společností.
Sobota 16. 6. 2018 – KLATOVSKÁ HŮRKA
14.00 | „O ZLÉ KOZE“ | Ochotníci Hory Matky Boží | loutkové
představení
14.45 | „ŽONGLÉR NA JEDNOKOLCE“ | Jiří Vališ
15.15 | „ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA“ | Divadelní spolek při
ZŠ a MŠ Švihov
Neděle 17. 6. 2018 – LETNÍ KINO
9.30 | „O POPELCE“ | Loutkové divadlo Brouček | maňáskové
představení
10.15 | „O PYŠNÉ PRINCEZNĚ“ | Ochotnický spolek Nýrsko
11.00 | „O SNĚHURCE…“ | Ochotnické dětské divadlo
ZŠ Bolešiny
12.00 – 14.00 | PAUZA - REPRODUKOVANÁ HUDBA
14.00 | „MANŽELSTVÍ NA DRUHOU aneb BARILLONOVA
SVATBA“ | Divadelní spolek Plánice
21. 6. | čtvrtek | 17.00 | KD Klatovy | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů působících při MKS Klatovy v komponovaném programu.
22. 6. ǀ pátek ǀ 8.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výpěstků a potravin.
22. – 23. 6. | pátek – sobota | letní kino | Café Jednorožec | Bistro
Vlaštovka | Čajovna U Naší milé Paní | Music club Střelnice |
STRÝC OF KLATOVY
Čtvrtý ročník ojedinělého multižánrového hudebního festivalu na
pěti místech v centru Klatov.
Ve 4. ročníku ojedinělého multižánrového hudebního festivalu na
pěti místech v centru Klatov vystoupí:
22. 6. | pátek | 18.00 | Čajovna | Rocky Leon
| 19.30 | Vlaštovka | Mirek Kemel
| 21.00 | Vlaštovka | Ivan Hlas Trio
23. 6. | sobota | 11.00 | Jednorožec | Bombarďák
| 12.30 | Jednorožec | Arrogant Twins
| 14.00 | Střelnice | Fuzzy Vox
| 15.00 | Letní kino | Baro Chandel
| 16.00 | Střelnice | DebbiLove
| 17.00 | Letní kino | Povodí Ohře
| 18.00 | Střelnice | Kittchen & Aid Kid
| 19.00 | Letní kino | The Atavists
| 20.00 | Střelnice | Rocket Dogz
| 21.00 | Letní kino | WWW NEUROBEAT + Fajt
| 22.30 | Střelnice | Brandy Row & The Nightshades
| 00.00 | Střelnice | Delilahs
23. 6. ǀ sobota ǀ 9.30 – 16.30 ǀ VS, MS KD Klatovy ǀ
DĚTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
Unikátní populárně-vědecká akce pro děti 6 - 12 let. Přednášky
a workshopy, mobilní planetárium, science show.
Zdarma, registrace předem nutná na www.spektrum-kurzy.cz.
Pořádá Klub nadaných dětí Mensa ČR Klatovy, partner Městské
kulturní středisko Klatovy.
VÝSTAVY:
15. 6. – 4. 7. | pracovní dny | 9.00 – 16.00 ǀ 23. 6. | 9.30 – 16.30 |
galerie Atrium KD ǀ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
Vernisáž 14. 6. od 17.00 hod. spojená s přednáškou o NP Šumava.
Do 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ
FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.

PŘIPRAVUJEME:
7. – 8. 7. ǀ KLATOVSKÁ POUŤOVÁ
HELIGONKA ǀ letní kino |
Tradiční akce o klatovské pouti.
14. 7. ǀ OPEN AIR LÁZNĚ S HITRÁDIEM FM PLUS
- hudební festival Camp Lázně Klatovy, start v 15.00 hodin.
LINE-UP: ATMO MUSIC; ADAM MIŠÍK; REGINALD;
ANNET CHARITONOVA; SOFIAN MEDJMEDJ; DIANA
KALASHOVÁ; ADYS.
Na letošním ročníku se poprvé můžeme potkat i s youtubery
a musery z Music.ly! Afterpárty pod hvězdami.
20. a 27. 7. | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
- v průběhu měsíce července bude probíhat v prostoru renesančního dvorku ve Vídeňské ulici č.p. 66 cyklus hudebních
koncertů, vždy v pátek od 18.00 hodin.
20. 7. CLARINET FACTORY + GREEDIES ZUŠ Klatovy pod
vedením J. Kaňky
27. 7. ŠTĚPÁN RAK + BOHEMICA - Daniel Krob
11., 18., 25. 7. | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY - v průběhu měsíce
července bude probíhat na klatovském náměstí cyklus letních
hudebních koncertů, vždy ve středu od 18.00 hodin.
11. 7. CHAI + CHUŤ
18. 7. STRIPDOLLS + TŘÍSKÁČ
25. 7. PETROVICKÁ SEDMIČKA
28. 7. ǀ sobota | 21.00 | náměstí Míru | MNÁGA & ŽĎORP
Koncert, předkapela NARTTU 19.00 hodin.
ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok 2018/2019
připravujeme nábor nových mažoretek a tanečnic - neváhejte a přijďte
se podívat na ukázkové hodiny paní Dany Grünerové a Niny Faitové
18. 6. 16.30 - 17.15 MAŽORETKY MODERN
18. 6. 16.30 - 17.15 TANEČNÍ SKUPINA MODERN
DRUHÉ KOLO ZÁPISŮ - ZÁŘÍ:
5. 9. 16.00 MAŽORETKY MODERN
10. 9. 16.00 TANEČNÍ SKUPINA MODERN
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/

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. 6. Oslava 70 let ZUŠ J.S.Bacha Dobřany 1/2
19. – 24. 6. Oslava 70 let ZUŠ J.S.Bacha Dobřany 2/2
26. 6. – 1. 7. Pohádka o líných strašidlech - divadlo Strašín 1/2
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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Stálá divadelní scéna Klatovy – červen 2018 www.divadlo.klatovynet.cz
14. čtvrtek od 18.00 – vstupenky již v prodeji
VE VÍRU TANCE aneb 150 let klatovského Sokola
Taneční a pohybové studio KROK Klatovy, Tělocvičná jednota SOKOL
Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy pořádají
taneční show.
Účinkují: - skupiny a kurzy moderního tance Tanečního studia KROK
pod vedením Ivety Lízancové
- dětský folklorní soubor ŠUMAVÁNEK pod vedením
Olgy Reitmajerové
hosté večera: Gymnastická školička, oddělení sportovní gymnastiky,
JM models a cvičenci sletových skladeb.
Pořadem provází: Radek Nakládal,
Mediální partneři: Televize FILMpro, Klatovský DENÍK, KODAK
express. Vstupné Kč: 120,-/ 110,-/ 100,-

a hledání společné řeči. Madame Lili Harrison si najme Michaela
Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču a moderní
tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu
zdánlivě nemají nic společného, nakonec najdou společnou řeč
a vzájemně si pomůžou... Režie: Zdeněk Dušek – Divadlo Bolka
Polívky. Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus
19. úterý od 19.30, divadlo Klatovy – prodej vstupenek od 16. 4. 2018
MANUÁL ZRALÉ ŽENY – HALINA PAWLOWSKÁ
Halina Pawlowská tvrdí, že když slyší slovo „zralá“, vybaví se jí sýr,
u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. Zároveň ale říká, že zralost je
báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už
pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste
jedinci s moudrým pohledem na svět. Účinkuje: Halina Pawlowská

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

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

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

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

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 9 – 12, 12.30 – 17 hodin
Výstavy
Do 24. 6. 2018, purkrabství hradu Klenová
Fotografky ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
16. 6. 2018 od 15 hodin, sýpka Klenová
vernisáž výstavy Vladimír Větrovský. Výstava potrvá do 5. 8. 2018.
16. 6. 2018 od 16 hodin, zámek Klenová
vernisáž výstavy Eliáš Dolejší – Kryštof Kaplan – Vojtěch Míča –
Sáva Spirova – Erika Velická. Výstava potrvá do 19. 8. 2018.
30. 6. 2018 od 16 hodin, purkrabství hradu Klenová
vernisáž výstavy Leona Telínová / Noční motýl. Výstava do 19. 8.
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.
Výtvarná dílna
23. 6. 2018 od 14 hodin, Galerie U Bílého jednorožce
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Theodor Pištěk
Výstava
Do 12. 8. 2018 – Theodor Pištěk
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
20. 6. 2018 od 19.30 hodin – vernisáž výstavy Společné cesty 6.
Výstava potrvá do 15. 7. 2018.
Akce
29. 6. 2018 od 18 hodin, hrad Klenová
Koncert Františka Nedvěda a skupiny Tiebreak
30. 6. 2018 od 16 hodin, hrad Klenová
HURÁ kolektiv uvádí rodinné stínové divadlo Erben - Vlasy
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Změny ve vydávání dokladů
Změny ve vydávání cestovních pasů a občanských
průkazů
Od 1. 7. 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů
a občanských průkazů.
V případě cestovních pasů lze využít tří možností, které se liší
lhůtou pro jeho vydání a také výší poplatku:
1) standardní lhůta je max. 30 dnů (ve skutečnosti se pohybuje
kolem cca 20 dnů), poplatek činí 600 Kč
2) zrychlené vydání pasu – do 5 pracovních dnů, poplatek
3.000 Kč (pro občany mladší 15 let 1.000 Kč); žádost lze
podat v pracovní dny u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u Ministerstva vnitra ČR (MVČR),
vyzvednutí pasu tam, kde byla žádost podána nebo u MVČR
3) expresní vydání pasu – do 24 h, poplatek 6.000 Kč
(u občanů do 15 let 2.000 Kč); žádost lze podat v pracovní
dny u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo
MVČR, jeho vyzvednutí ale bude možné pouze v sídle
MVČR v Praze.
Občanské průkazy budou od 1. 7. 2018 vydávány s pouze
s kontaktním čipem, který bude umožňovat využití OP při
vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k jeho identifikačním
údajům. Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstanou
v platnosti – nedojde tedy k jejich hromadné výměně.

Lhůta pro vydání OP zůstává 30 dnů, bude však umožněno,
stejně jako v případě cestovních pasů, vydávat OP v kratších
lhůtách – do 5 pracovních dnů nebo do 24 h.
Přehled lhůt a poplatků pro vydávání občanských průkazů:
1) do 30 dnů
• požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (nelze žádat u MVČR)
• převzít lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti
(nelze přebírat u MVČR)
• bez poplatku (pro mladší 15 let 50 Kč)
2) do 5 pracovních dnů
• požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u MVČR
• převzít lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
v místě podání žádosti nebo u MVČR
• poplatek 500 Kč (pro mladší 15 let 300 Kč)
3) do 24 hodin
• požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u MVČR
• převzít lze pouze u MVČR
• poplatek 1.000 Kč (pro mladší 15 let 500 Kč)
Změny ve vydávání řidičských průkazů
Od 1. 7. 2018 dochází k novému způsobu pořizování
a zpracování fotografií a podpisů žadatelů o řidičský průkaz,
průkaz profesní způsobilosti řidiče či kartu řidiče. Zároveň
dochází k rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností (ORP) - občan může podat žádost mimo
svůj dosud místně příslušný úřad (pravidlo „kde si požádám, tam
si vyzvednu“).
Přehled změn:
• přechod od papírové fotografie, nezbytné k vydání
řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče
nebo paměťové karty řidičů do digitálního tachografu,
k fotografii digitální, tzn. že žadatel si již nebude nosit
papírovou fotografii;
• stanovení povinnosti ORP opatřit si digitalizovanou
fotografii a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele ve
vybraných případech;
• rozšíření obsahu registru řidičů o digitalizovanou fotografii
a digitalizovaný podpis řidiče.
V souvislosti s celostátním nasazením nového systému nebude
možné na odboru dopravy MěÚ Klatovy v pátek 29. 6. 2018
podat jakoukoliv žádost vztahující se k výše uvedené
problematice (např. žádost o vydání řidičského průkazu,
paměťové karty řidiče či podniku, průkazu profesní způsobilosti
řidiče apod.).
Nový systém bude v provozu od pondělí 2. 7. 2018.
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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Opravy komunikací v červnu 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.
Silniční stavby v celé délce úpravy: 9. 4. – 3. 7. 2018.
Práce se provádí po jednotlivých úsecích za částečné uzavírky. Je
umožněn jednosměrný provoz po dotčených komunikacích ve směru
od centra na Plánici. Směr od Plánice je uzavřen. Křížení místních
komunikací se silnicí 2. třídy jsou průjezdné. Těžká nákladní doprava
je směrována obousměrně po objízdné trase ulicí U Čedíku.
Ve dvou termínech, vždy po dobu dvou dnů, dojde k oboustranné uzávěře
ulic Dobrovského, Plánická, Jiráskova:
1) od 11.6. do 14.6. (ložná vrstva)
2) od 19.6. do 22.6.2018 (obrusná vrstva).
Po dobu pokládání a hutnění asfaltu bude silnice uzavřena i pro autobusovou dopravu. V důsledku těchto opatření nebude obsluhovaná autobusová
zastávka na náměstí Míru. Náhradní zastávka bude v Podbranské ulici. Pro
linkovou dopravu bude využita zastávka ve Studentské ulici.
Oprava povrchu komunikace v Lipové ulici, 2. část
Celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce kabelu
a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu,
rekonstrukce plynovodního řadu v úseku od propojovací komunikace
k Jabloňové ulici po Žižkovu ulici.
Termíny provedení:
Celá stavba: 27. 3. – 18. 7. 2018.
Dílčí termíny stavby:
plynovod od čp. 449 po křižovatku s ul. Žižkova: 11. 6. – 17. 6. 2018,
silnice + veřejné osvětlení: 28. 5. – 18. 7. 2018.
Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky
dotčených komunikací, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem
bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace v Niederleho ulici
Celoplošná oprava povrchu vozovky, chodníku a odstavných parkovacích
ploch, rekonstrukce kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce
kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu.
Termíny provedení:
Celá stavba: 4. 4. – 30. 6. 2018.
silnice+VO - úsek od areálu Penny marketu po Voříškovu: 4. 6. – 30. 6.
Stavba se provede po dvou úsecích za úplné uzavírky provozu
dotčených komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem
bude zabezpečen. Příjezd k Penny Marketu bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí
(kolem pekárny) v Lubech
Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení,
výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce
plynovodu – investor GasNet s.r.o., rekonstrukce kabelu ČEZ – investor
ČEZ a.s. v ulici kolem pekárny.
Termíny provedení:
Celá stavba: 24. 5. – 8. 9. 2018,
vodovod: 28. 5. – 17. 6. 2018,

plynovod: 23. 6. – 20. 7. 2018,
dešťová kanalizace: 9. 7. – 5. 8. 2018,
kabel ČEZ, kabel O2: 30. 7. – 19. 8. 2018,
komunikace+VO: 30. 7. – 9. 9. 2018.
Stavba bude prováděna po částech za úplné uzavírky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd bude umožněn
po domluvě se zhotoviteli stavby.
Rekonstrukce plynovodu od silnice I/27 k ulici Pod Výhořicí v Lubech
– investor stavby GasNet s.r.o.
Termín provedení: 1. 6. – 13. 7. 2018, z toho od silnice I/27 po křižovatku
Pod Výhořicí od 1. 6. do 19. 6. 2018.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky jedné poloviny vozovky.
Investor zajistí plošnou opravu povrchu komunikace po ucelených
částech.
Oprava povrchu chodníků v ulici Pod Výhořicí v Lubech
Celoplošná oprava povrchu chodníků.
Termín provedení: 14. 7. – 10. 8. 2018.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude umožněn.
Připravované stavby komunikací na další měsíce:
Oprava povrchu komunikace v části nábřeží Kpt. Nálepky
- celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníku v úseku mezi ul. Dukelská – U Pazderny. Termín provedení: 9. 7. – 27. 7. 2018.
Oprava povrchu prostranství před garážemi v lokalitě U Pazderny
– celoplošná oprava včetně odvedení dešťových vod.
Termín provedení: 9. 7. – 3. 8. 2018.
Oprava povrchu komunikace od Gorkého ulice vlevo k čp. 840, 841
a 895 – výstavba dešťové kanalizace, celoplošná oprava povrchu vozovky
včetně podkladních vrstev.
Termín provedení: 9. 7. – 10. 8. 2018.
Oprava povrchu chodníků v části Kličkovy ulice – celoplošná oprava
povrchu chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava propadlých
částí vozovky.
Termín provedení: 23. 7. – 31. 8. 2018.
Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích – spoluinvestoři akce město
Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky po
odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku,
propojovací komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlení, přeložky plynovodu.
Termín provedení: červenec až září 2018.
Oprava povrchu Tyršovy ulice – spoluinvestoři akce město Klatovy
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava silnice 1. třídy v celé délce Tyršovy ulice, oprava
povrchu chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, kabelu
ČEZ v úseku od Domažlické po Podbranskou ulici.
Termín provedení: červenec až říjen 2018.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: 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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Pokácení vrby
Jedním z dominantních stromů v parku pod nemocnicí je vrba
náhrobní (Salix x sepulcralis), která roste v blízkosti studny
„Klatovka“. Jedná se o strom, jehož fyziologické stáří již
překročilo hranici životnosti.
V předchozích letech město Klatovy na tomto stromě provedlo
několik výchovných zákroků k jeho záchraně. V říjnu 2016 byl
proveden sesazovací řez koruny v rozsahu cca 40 %. Na tento
zásah strom zareagoval pozitivně a v současné době je koruna
obrostlá sekundárními výhony.
Bohužel, při bližší kontrole provedené odbornou firmou
BAOBAB - péče o zeleň, s.r.o. dne 30. 5. 2018, byl zjištěn
nebezpečný havarijní stav tohoto stromu.
Výtah některých položek z odborného posudku:
•
Strom je silně napaden houbou, má několik vyhnilých děr do
centrální dutiny.
•
V roce 2018 se odlomila silná větev, na zlomu není patrná
žádná zbytková stěna nezasaženého dřeva.
•
Provozní bezpečnost stromu je vzhledem ke stavu stromu
(nekontrolovaný rozpad koruny v důsledku masivní hniloby)
a charakteru lokality na kritické úrovni, strom vážně ohrožuje
své okolí.
•
Závěr – přestože se jedná o dominantní strom, jeho špatný
zdravotní stav nedovoluje další setrvání vrby na dané lokalitě.
Ošetřením již nelze docílit zajištění provozní bezpečnosti na
přijatelnou úroveň, proto je doporučeno její odstranění.
Na základě těchto argumentů se město Klatovy rozhodlo
předmětný strom odstranit a na jeho místě vysadit nový. Věříme, že
ten za několik let naši „starou“ vrbu plně nahradí. Bezpečnost
všech spoluobčanů a návštěvníků Klatov, kteří se pohybují
v lokalitě v těsné blízkosti stromu, je naší prioritou.
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

Klatovská pouť v roce 2018 – dopravní omezení
Blíží se termín klatovské pouti, a proto si Vám dovolujeme podat
podrobnější informace o připravovaných dopravních opatřeních.
V zájmu zajištění větší bezpečnosti návštěvníků pouti dojde
od pátku 6. 7. k uzavření průjezdu vozidel přes náměstí Míru
a od soboty 7. 7. k uzavření křižovatky ulic Plánická, Jiráskova,
Komenského („u hradeb“) a celé Plánické ulice. K uzavření vjezdu
na náměstí Míru od Pražské i Jiráskovy ulice dojde od pátku 6. 7. 01.00 hodin do neděle 8. 7. cca do 22.00 hodin. Na náměstí bude
umožněn vjezd prodejcům na trh a pořadatelům a hostům za
stanovených podmínek, zejména časových. Pro autobusy městské
hromadné dopravy bude zřízena náhradní zastávka v Podbranské
ulici. Z důvodu umožnění vjezdu do historického centra mimo
náměstí pro osoby s trvalým pobytem, sídlem firmy nebo
provozovny, bude zákaz vjezdu umístěn až u náměstí za křižovatkou
s ulicí Křížová.
Od soboty 7. 7. – 01.00 hodin do neděle 8. 7. cca do 23.00 hodin
bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od náměstí
Míru až po Suvorovovu ulici. Všechny ulice přilehlé k Plánické ulici
v celé délce, kromě ulice k Hotelu Rozvoj, budou slepé. Objízdná

trasa ve směru na Plánici bude vedena ulicemi Plzeňská, Tyršova,
Puškinova, U Čedíku, Plánická.
Po dobu uzavření průjezdu přes náměstí Míru, tj. od pátku
6. 7. 12.00 hodin do neděle 8. 7. do 24.00 hodin, bude pro linky
MHD č. 1, 2 a 4 zřízena náhradní zastávka v ulici Podbranská pro
oba směry. Trasa linek č. 2 a 4 povede ulicí Vídeňská, Puškinova,
Národních mučedníků, Studentská, Suvorovova, Plánická a zpět po
stejné trase. Trasa linky č. 1 povede ulicemi Vídeňská, 5. května do
Lub a zpět po stejné trase.
U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické
ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky
MHD.
Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov,
zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak
uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí,
o trpělivost a shovívavost.
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy
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