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Začátek prázdnin...

Vážení Klatované,
v posledních měsících jsem
Vás pravidelně informoval
o tom, jak budou postupovat
stavební práce na komunikacích. Činil jsem tak
především i z důvodu, že
některé z nich jsou opravovány státem či Plzeňským
krajem. Zároveň jsem byl
občas zaskočen dotazem, kde
se bude konat pouť a folklorní festival, protože náměstí a Plánická ulice jsou
rozkopány, a tudíž zde letos
pouť být nemůže. Veškeré
termíny prací byly od samého počátku cíleny tak, aby
naše největší letní slavnost
ohrožena nebyla. Obě akce
byly dokončeny v předstihu,
dláždění náměstí pak téměř
o měsíc dříve.
Klatovská pouť tudíž
bude. Těšit se opět můžeme
na dny plné rozmanité zábavy a bohatého kulturního
programu. Odehrávat se bude

nejen v centru města. Milovníci heligonek si přijdou na
své v letním kině, na
Pazderně pak chovatelská
výstava potěší asi zejména
děti. Osobně se trochu
obávám, že o jednu velkou
zajímavost budou letošní
pouťové dny (přes jejich
nejbližší možný termín)
ochuzeny. Teplé počasí totiž
popohnalo karafiáty do květu
výrazně dříve. A tak, pokud
se jejich krásou chcete
potěšit, můžete navštívit
zahrady místních pěstitelů již
v předstihu.
Léto a prázdniny však
nejsou jen „Klatovská pouť“.
Věřím, že i v dalších týdnech
si vyberete z řady programů,
které jsou pro Vás přichystány. A nebudete-li trávit
hezké dny na dovolené mimo
Klatovy, můžete využít
k odpočinku také nové prostory Vrchlického sadů či další
části nově upravených
Mercandinových sadů, které
bychom rádi postupně
zpřístupnili. Procházku na

Úterý 17. 7. 2018
Úterý 21. 8. 2018

lodičky na rybníce, jež budou
v provozu s prvním prázdninovým dnem, pak budete
moci brzy prodloužit až do
zadní části parku a zkusit zde
svoji obratnost na překážkách lávkové cesty.
Vážení Klatované,
myslím si, že ani tolik
nezáleží na tom, kde svoji
zaslouženou dovolenou strávíte. Daleko důležitější je
s kým a jak. Přeji Vám, aby
se vydařila, načerpali jste
během ní po náročných pracovních povinnostech dostatek nových sil. A hlavně,
abyste si svůj volný čas užili
a využili jej ke společnému
prospěchu s těmi, na které
Vám během roku tolik času
nezbývá.
Přeji Vám krásné prázdninové dny.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 3. 7. 2018 od 19.00 h
malý sál kulturního domu
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Barokní i moderní Klatovy
Vážení čtenáři Zpravodaje,
v české historii je málo období
tak vášnivě diskutovaných
jako období „po Bílé hoře“.
V krátké bitvě (8. 11. 1620),
jež ovšem na staletí předurčila
politický vývoj českých zemí,
zvítězili katolíci a v souladu
s principem Cuius regio, eius
religio (tj. čí vláda, toho víra),
jež byl obsažen již v tzv.
augšpurském náboženském
míru (1555) a prosadil se
i v ujednání vestfálského míru
(1648), začali katolíci zosobnění Habsburky převážně nekatolickou zemi přetvářet ve zbožně katolickou společnost tehdy
moderního „italsko-španělského střihu“. Dělo se tak v období,
kdy v uměleckém smyslu slova dominovalo baroko - možná
poslední celostní umělecký styl, který prostoupil nejen
architekturu, malířství, sochařství, hudbu, literaturu, ale
i životní styl (dokonce i prostých) lidí. Nemůžeme pominout,
že právě u nás, v Čechách a na Moravě, rozkvetlo baroko
krásnými květy. Stačí jen mít oči otevřené, uši „nastražené“
a mysl vstřícnou a procházet se českou krajinou a městy.
Dodnes tu na mnoha místech najdete to, co naši barokní předci
vytvořili. Proč tedy úsilí, touhu, talent, vášeň i práci našich
barokních předků přehlížet jen proto, že později jejich dobu
„ideologové“ označí za temnou? A protože v Klatovech baroko
zanechalo své výrazné stopy, není asi náhodou, že se
opakovaně s příznivým přijetím veřejnosti setkala barokní noc,
kterou připravilo město Klatovy a spolek Klatovské
katakomby. Letošní Barokní svatovítská noc nejen propagovala
město a jeho památky, ale též připomínala, že i v těžkých
dobách lidé chtějí poznat lásku, naději a víru, že prahnou po
kráse a že jejich vnitřní svět a touhy hledají harmonii navzdory
temnu doby. A v tomto smyslu je baroko moderní, náš moderní
svět pak možná (malinko) barokní. Často se v poslední době
hovoří o evropských, případně křesťanských hodnotách.
Někteří politici a „intelektuálové“ dokonce tvrdí, že „obyčejní
lidé“ nemají ani ponětí o tom, co to je. Dovolím si tvrdit, že se
mýlí. Hezká barokní slavnost například dokazuje pravý opak.

Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili
o klatovskou Barokní svatovítskou noc, všem, kteří zde
vystoupili i všem, kteří slavnost, symbolicky překračující
hranice prostoru a času, vzali za svou a přišli. V jejím rámci
jsme předali veřejnosti nově revitalizované Vrchlického
sady: i my chceme, aby naše město bylo krásné, čisté, aby bylo
příjemné tu žít. V tom se bezesporu shodneme s našimi
barokními předky, nezdá se Vám?
Blíží se komunální volby. Prezident republiky je vypsal na
dny 5. a 6. 10. 2018. Záhy se média a vůbec veřejný prostor
zahltí nejprve malými, posléze mohutnými předvolebními
programy. Nezbývá než doufat, že obsah bude důležitější než
forma, že slušná diskuze a argumentace převáží nad
„politickým marketingem“, který tak zoufale ovládl několik
minulých („celostátních“) voleb. A pak bychom také měli
vědět, jakým způsobem se ve volbách „počítá“. Víte to?
Při minulých krajských volbách jsem napsal krátký
článek/blog, v němž jsem vysvětloval „volební matematiku“.
Měl slušný ohlas, asi i proto nyní přišel „požadavek“, abych to
samé napsal i pro volby komunální. Tedy stručně (a záměrně
zjednodušuji a vypouštím některé „definice“):
1) Jak strany získávají mandáty? (tj. zastupitelská křesla)
Asi jste si všimli při minulých všeobecných volbách, že
hnutí ANO dosáhlo výsledku 29,6 %, ovšem v parlamentu
(poslanecké sněmovně) má 39 % křesel. Ptáte se, jak je to
možné? Odpověď je jednoduchá: je to dáno metodou, jíž jsou
u nás počítány mandáty, tj. křesla, jež jsou stranám po
skončených volbách v souladu se zákonem přiznány - v dolní
sněmovně stejně jako v zastupitelstvech, tj. i v zastupitelstvu
našeho města.
Když strana získá 20 % hlasů, neznamená to, že bude
mít i 20 % zastupitelů. Po skončení voleb se totiž výsledek
všech zúčastněných stran dělí postupně čísly: 1, 2, 3, 4 … atd.
až do čísla, jež určuje počet zastupitelů v daném místě (u nás je
to 27). Získá-li tedy strana A např. 20.000 hlasů, pak se tímto
způsobem dělení dostaneme k číselné řadě: 20.000, 10.000,
6.667, 5.000, 4.000 atd. Strana B, která získá např. 15.000
hlasů, pak vygeneruje číselnou řadu: 15000, 7.500, 5.000,
3.750 ... atd. Takto se postupně vypočtou „číselné řady“ pro
všechny zúčastněné strany, jež byly ve volbách. Z čísel obsažených v jejich řadách se pak vybere prvních nejvyšších x-čísel
„napříč stranami“ (x = počet zastupitelů v daném místě). Pokud
se stane, že dvě strany „vygenerují“ stejné „číslo“ (viz příklad
výše), pak má přednost „číslo té strany“, jejíž celkový výsledek
je lepší = vyšší. Pokud by v „mini-příkladu“, který výše uvádím
strany A a B bojovaly o 6 mandátů/křesel v zastupitelstvu, pak
by strana A získala čtyři mandáty (a to za „čísla“ 20.000,
10.000, 6.667, 5.000) a strana B dva mandáty (a to za čísla
15.000 a 7.500). Strana A ve volbách definovaných příkladem
získala 57,1 % hlasů, ale 66,7 % křesel, strana B získala 42,9 %
hlasů, ale jen 33,3 % křesel v zastupitelstvu.
2) Jak kandidáti získávají mandáty/křesla v zastupitelstvu?
I zde neplatí „prostá aritmetika“. Strany a hnutí totiž
předkládají své kandidátky (u nás v Klatovech je maximální
počet kandidátů na kandidátce dán číslem 27) a v rámci
kandidátek jsou jednotliví kandidáti očíslováni pořadovým
pokračování na straně 8
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Kaple „Chaloupka“ bude mít o pouti nový interiér
Vážení občané,
letos si budeme o klatovské
pouti připomínat 333. výročí
zázraku, který stál na počátku
klatovských poutí. Při této příležitosti bude upraven interiér
kaple Zjevení Panny Marie,
lidově zvané Chaloupka,
v Jiráskově ulici. Tato barokní
památka, která je ve správě
Římskokatolické farnosti Klatovy, má pro klatovskou pouť
zásadní význam. Na stránkách
Zpravodaje jsem už o tom jednou psal v loňském roce, tehdy
jsme připravovali v rámci
projektu Zdravé město sedmý
ročník Klatovského klášterního bazaru, jehož výtěžek byl právě
určen na úpravu kaple.
Připomeňme si krátce, čím je kaple pro naše město významná. Důvodem pro její postavení byl zázrak, který se udál
v chalupě chudého ševce Ondřeje Hirschbergera. Jeho stavení
stávalo v místech dnešní kaple. Hirschbergerova rodina s úctou
opatrovala obraz Madony, který si do Čech přivezl z italského
města Re nevlastní otec Hirschbergerovy manželky Bartoloměj
Rizzolti. Obraz byl kopií podoby Madony vymalované na stěně
tamní kaple. Když se švec rozhodl obraz prodat, aby získal
peníze na zaplacení svých dluhů, udál se 8. července 1685
zázrak – na čele Panny Marie se objevil krvavý pot. Po
církevním procesu byl zázrak oficiálně uznán. Obraz byl pak
přenesen na hlavní oltář děkanského kostela. Zpráva o zázraku
se rychle šířila a do Klatov od té doby proudily davy poutníků
věřících v zázračnost obrazu.
Kaple byla dlouhá leta ve špatném stavu. Za minulého režimu se dokonce uvažovalo i o jejím zbourání. Základní opravy se
nakonec dočkala v polovině devadesátých let 20. století. V roce
2008 začala Římskokatolická farnost Klatovy ve spolupráci
s Klubem přátel Klatovska, z.s. připravovat projekt na její
rekonstrukci, která byla úspěšně dokončena v roce 2009.
Z dalšího společného projektu se ve stejné době restaurovala

také freska nad vchodem. Na průčelí kaple se tehdy vrátila i původní sochařská výzdoba. Interiér kaple však zůstával i nadále
nedořešen a chyběl zejména vhodný mobiliář, včetně oltáře.
Dlouhodobě doplnění mobiliáře inicioval klatovský keramik
Gustav Fifka.
Nové prvky pro kapli v minimalistickém duchu navrhl absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Matěj Jánský
a v těchto dnech zde budou instalovány. Tvoří je oltář ve tvaru
válce s vrchní dřevěnou deskou. Oltář bude mít barvu zaschlé
krve, čímž bude odkazovat na zázrak a bude korespondovat
i s barvou dlažby. Za ním budou v obdobném stylu sedátka pro
duchovní. Na stěně bude instalována fototokopie zázračného
obrazu Panny Marie Klatovské ve stejných rozměrech jako je
originál ve farním kostele. Gustav Fifka vytvořil pro oltář
liturgické nádoby a kříž, další kříž bude na stěně. Při stěnách
budou rozmístěna sedadla s úložným prostorem na uskladnění
skládacích židlí pro účastníky mše.
Tradiční poutní mše svatá se v kapli bude konat v pátek
6. července v 18 hodin. Hlavním celebrantem bude J. M. Filip
Zdeněk Lobkowicz Opraem, opat tepelské kanonie.
Přeji Vám příjemně strávenou pouť a krásnou dovolenou.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Senioři se naučí ovládat počítač, tablet či chytrý telefon (a nejen to…)
Univerzita třetího věku v Klatovech stále přijímá přihlášky.
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o zápise ke studiu
Univerzity třetího věku (U3V) Západočeské univerzity, kterou
v Klatovech zajišťuje obecně prospěšná společnost Úhlava.
O studium je mezi seniory velký zájem a do osmi kurzů je po prvním
termínu zápisu zapsáno přes 130 posluchačů.
Volná místa jsou stále v počítačových kurzech (a to i pro mírně
a středně pokročilé) a také v kurzech zaměřených na ovládání tabletu
či chytrého telefonu. Zájemci se ještě mohou zapsat i ke studiu
předmětu „Památky a památkové rezervace a zóny v Plzeňském
kraji“ a „Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování aneb
Rozvíjejte svůj intelekt“.
Další dva termíny zápisu ke studiu U3V se konají dne
25. července a 15. srpna, vždy od 13.00 do 15.00 hodin v sídle
Úhlava, o.p.s., v bývalém dominikánském klášteře (Plánická 174,
Klatovy). Další informace najdete na:
www.u3v.zcu.cz/klatovy a www.uhlava.cz.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
7. – 8. 7. ǀ KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA ǀ letní kino |
Tradiční akce o klatovské pouti. V programu vystoupí:
SOBOTA 7. 7. | 10.00 – 22.00 |
10.00 DUO HELIGONKY ŠPEDLOVI
10.45 JIŘÍ HOMOLKA
12.00 – 13.00 PAUZA - reprodukovaná hudba
13.00 BOHUSLAV JEŽEK + HOUSLISTKA JANA
HOKOVSKÁ
13.45 ONDŘEJ ŘÍMEK
15.00 ČUPR BABY
17.00 STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
19.30 OBŠUKA
NEDĚLE 8. 7. | 10.00 – 16.00 |
10.00 ŠTREKA PPOSPO – První přespolní originální staropražský pouťový orchestr
12.00 – 13.00 PAUZA - reprodukovaná hudba
13.00 KŮROVCI
14.30 TOULAVÁ KAPELA
14. 7. ǀ OPEN AIR LÁZNĚ S HITRÁDIEM FM PLUS
- hudební festival Camp Lázně Klatovy, start v 15.00 hodin.
LINE-UP: ATMO MUSIC; ADAM MIŠÍK; REGINALD;
ANNET CHARITONOVA; SOFIAN MEDJMEDJ; DIANA
KALASHOVÁ; ADYS.
Na letošním ročníku se poprvé můžeme potkat i s youtubery
a musery z Music.ly! Afterpárty pod hvězdami.
20. a 27. 7. | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
- v průběhu měsíce července bude probíhat v prostoru 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 | MŇÁGA & ŽĎORP
Koncert, předkapela NARTTU 19.00 hodin.

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

ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok
2018/2019 v kulturním domě:
5. 9. | 16.00 | Mažoretky MODERN
7. 9. | 16.00 | Orientální a břišní tance
10. 9. | 16.00 | Taneční skupina MODERN
10. 9. | 18.00 | Paličkování
11. 9. | 16.00 | Tancování pro radost/Taneční soubor Tennessee
PŘIPRAVUJEME:
1., 8., 15., 22., 29. 8. | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY - v průběhu měsíce července bude probíhat na klatovském náměstí cyklus letních
hudebních koncertů, vždy ve středu od 18.00 hodin.
1. 8. WEGET ROCK
8. 8. IRON MAIDEN REVIVAL
15. 8. RADIÁTOR + PAHEYL
22. 8. UNGELLERKA
29. 8. LORD + HOSTÉ
3., 10., 17., 24. 8. HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU - V průběhu měsíce srpna bude probíhat v prostoru renesančního dvorku ve Vídeňské ulici č.p. 66 cyklus hudebních
koncertů, vždy v pátek od 18.00 hodin.
3. 8. ESTER KOČIČKOVÁ & MOODY CAT BAND
10. 8. MARTHA A TENA ELEFTERIADU
17. 8. ZÁZVŮRKOVÁ/MACHÁČEK SWING TRIO
AVALONS – CO NEODNESL ČAS
24. 8. JIŘÍ SCHMITZER
11. 8. ǀ sobota | 14.00 | letní kino Klatovy |
COUNTRY ODPOLEDNE:
PILOUNI, Pavlína Jíšová & BABABAND, COP
31. 8. ǀ pátek | MICHAL AMBROŽ & HUDBA PRAHA
Koncert, předkapela SNIKERS 19.00 hodin.
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/
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Informace pro podnikatele v cestovním ruchu
Dnem 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb.,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Zákon nově upravuje podmínky, prodej a zprostředkování
prodeje zájezdů (přesněji definuje pojem zájezd) a spojených
cestovních služeb (nově definuje pojem spojené cestovní
služby). Dále upravuje rozsah ochrany zákazníků pro případ
úpadku cestovní kanceláře a výkon státní správy v oblasti
cestovního ruchu.
Je upraven, respektive rozdělen předmět koncese, a to:
• Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů
• Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb
Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou
živnost „Provozování cestovní kanceláře“ a nově hodlá také
zprostředkovávat spojené cestovní služby, je povinen do
1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do
1. 8. 2018!) požádat na živnostenském úřadě o změnu koncese
v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře
- zprostředkování spojených cestovních služeb“. Také
podnikatel, který byl oprávněn provozovat volnou živnost
„Výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona“ (obor č. 71 Provozování cestovní

agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu) a
hodlá pořádat zájezdy nebo zprostředkovávat spojené cestovní
služby, je povinen do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona (tj. do 1. 8. 2018!) požádat na živnostenském úřadě
o koncesi.
Případné bližší informace obdržíte na živnostenském odboru,
Městského úřadu Klatovy, tel. 376 347 511 nebo 376 347 513.
Ing. Miluše Lejsková
vedoucí živnostenského odboru MěÚ Klatovy

Akce v Městské knihovně Klatovy
– červenec 2018
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Křišťál – Blázníme, proto jsme! (básničky, fotografie)
Galerie knihovny:
Dům dětí a mládeže v Klatovech – Příběhy, práce dětí z výtvarně-keramického oddělení
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Kulturní výročí roku: Karel Klostermann, Jaroslav Kvapil ...
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na
sociálních sítích knihovny.
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Opravy komunikací v červenci 2018
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Oprava povrchu Tyršovy ulice – spoluinvestoři akce město Klatovy
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava silnice 1. třídy v celé délce Tyršovy ulice, oprava
povrchu chodníků, rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení, kabelu
ČEZ v úseku od Domažlické po Podbranskou ulici.
Termín provedení celé stavby: 16. 7. – 23. 9. 2018.
Dílčí termíny stavby:
rekonstrukce vodovodu v chodnících Domažlická – Podbranská:
16. 7. – 26. 8. 2018,
rekonstrukce VO, kabelu ČEZ a oprava chodníků Domažlická – Podbranská: 16. 7. – 23. 9. 2018. V úseku Podbranská – Domažlická bude
zaveden jednosměrný provoz ve směru od Horažďovic. Ve směru od
Plzně povede objízdná trasa ulicemi Domažlická – V Řekách – Vrbova
– Tyršova. V době od 27. 8. do 23. 9. 2018 budou práce probíhat za
obousměrného provozu při částečné uzavírce (zúžení jednoho jízdního
pruhu),
celoplošná oprava povrchu silnice I/22 Tyršova ulice v úseku okružní
křižovatka „u parku“ – Podbranská: 6. 8. – 23. 8. 2018. Oprava se
provede za úplné uzavírky silnice I/22. Objízdná trasa povede ulicemi
Domažlická – V Řekách – Dragounská – Šumavská – ul. 5. května.
Vlastní okružní křižovatka „u parku“ bude uzavřena v termínu od
13. 8. do 23. 8. 2018. Objízdná trasa ve směru od Horažďovic povede
ulicemi Národních mučedníků – Šmilovského – Plánická – Jiráskova –
Dobrovského – Plzeňská. Křižovatka s Podbranskou ulicí bude
uzavřena na jeden den v časovém rozmezí od 20. do 23. 8. 2018,
v ostatní dny bude průjezdná,
celoplošná oprava povrchu silnice v úseku Podbranská – Domažlická:
26. 8. – 28. 8. 2018. Oprava se provede za úplné uzavírky silnice I/22.
Objízdná trasa povede ulicemi Domažlická – V Řekách – Vrbova.
Stezka pro pěší a cyklisty v Soběticích – spoluinvestoři akce město
Klatovy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Celoplošná oprava povrchu silnice I/22 v úseku od okružní křižovatky
po odbočku MK na Luby. Výstavba stezky pro pěší a cyklisty, chodníku,
propojovací komunikace, vozovky a chodníku od silnice I/22 po konec
zástavby ve směru na Luby, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlení, přeložky plynovodu.
Termín provedení: 16. 8. – 28. 10. 2018.
Výstavba objektů podél silnice I/22 a rekonstrukce vlastní silnice I. třídy
bude provedena za částečného omezení provozu, který bude řízen
semafory.
Výstavba chodníku, vodovodu a rekonstrukce místní komunikace na
Luby si vyžádá v určitém období úplnou uzavírku provozu. O postupu
prací a uzavírkách budou občané informováni.
Oprava povrchu komunikace v Lipové ulici, 2. část
Celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníků, rekonstrukce kabelu
a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu,
rekonstrukce plynovodního řadu v úseku od propojovací komunikace
k Jabloňové ulici po Žižkovu ulici.
Termíny provedení:
Celá stavba: 27. 3. – 18. 7. 2018.
Dílčí termíny stavby:
silnice + veřejné osvětlení: 28. 5. – 18. 7. 2018.
Stavba se provede po jednotlivých úsecích za úplné uzavírky
dotčených komunikací, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem
bude zabezpečen.
Oprava povrchu komunikace od silnice I/27 po ulici Pod Výhořicí
(kolem pekárny) v Lubech
Celoplošná oprava vozovky a chodníků, pokládka veřejného osvětlení,
výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu,
rekonstrukce plynovodu – investor GasNet s.r.o., rekonstrukce kabelu
ČEZ – investor ČEZ a.s. v ulici kolem pekárny.

Termíny provedení:
Celá stavba: 24. 5. – 8. 9. 2018,
plynovod: 23. 6. – 20. 7. 2018,
dešťová kanalizace: 9. 7. – 5. 8. 2018,
kabel ČEZ, kabel 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: 23. 7. – 19. 8. 2018.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude umožněn.
Oprava povrchu komunikace v části nábřeží Kpt. Nálepky
- celoplošná oprava povrchu vozovky a chodníku v úseku mezi ul. Dukelská – U Pazderny. Termín provedení: 9. 7. – 27. 7. 2018.
Oprava bude provedena za úplné uzavírky části místní komunikace.
Objízdná trasa povede ulicemi Dukelská – Masarykova.
Oprava povrchu prostranství před garážemi v lokalitě U Pazderny
– celoplošná oprava včetně odvedení dešťových vod.
Termín provedení: 9. 7. – 10. 8. 2018.
Stavba se provede za úplné uzavírky prostranství před garážemi.
Oprava povrchu komunikace od Gorkého ulice vlevo k čp. 840, 841
a 895 – výstavba dešťové kanalizace, celoplošná oprava povrchu
vozovky včetně podkladních vrstev.
Termín provedení: 9. 7. – 30. 8. 2018.
Stavba se provede za úplné uzavírky dotčené komunikace. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Oprava povrchu chodníků v části Kličkovy ulice – celoplošná oprava
povrchu chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení, oprava propadlých
částí vozovky.
Termín provedení: 23. 7. – 15. 9. 2018.
Stavba se provede za částečné uzavírky silnice a úplné uzavírky
chod-níků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude
zabezpečen.
Další drobné akce, jako jsou výspravy výtluků po zimě, opravy uličních
vpustí, apod. zajišťují Technické služby města Klatov.
Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: 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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dokončení ze strany 2

číslem od 1 do ?? ... např. 27, což platí v Klatovech. (Jinde to
může být 10, jinde 16 atd. – vždy dle počtu členů
zastupitelstva). Po skončených volbách se sečtou hlasy
odevzdané pro jednotlivé kandidáty. Ty se samozřejmě různí,
neboť zákon umožňuje voličům, aby tzv. „křížkovali“, tj. dávali
preference různým kandidátům. V komunálních volbách
můžete volit celou stranu, ale stejně tak si můžete vybírat
konkrétní kandidáty z různých stran. A právě dle Vašeho výběru
se počítají ony preferenční hlasy, jež jsou po skončených
volbách u každého kandidáta sečteny a zveřejněny. Preferenční
hlasy (křížky) jsou velmi mocné, mohu-li to takto říci. Jejich
prostřednictvím totiž můžete změnit pořadí kandidátů na kandidátce. Klidně se může stát, že ten, kdo byl nasazen
na kandidátce jako poslední, se stane díky Vašim preferenčním
hlasům zastupitelem, protože přeskočí ty, kteří byli „před ním“
(myšleno na kandidátce). Kdy se tak stane? Pokud jeho osobní
výsledek je lepší než 110 % průměru strany a pokud strana
získá (viz výše) správný = dostatečný počet mandátů. Příklad je
asi nejlepší – v jedněch z minulých voleb strana XY získala
41.000 hlasů, kandidovalo 27 zastupitelů, průměr na jednoho
kandidáta byl tedy 1.519 a hranice daná 110 % průměru
(tj. hranice, kdy kandidát přeskočí dopředu na kandidátce) byla
tudíž dopočtena na 1.670,9 hlasu.
Důsledek? Všichni kandidáti, kteří získali více než 1.671
hlasů, získávají mandáty a jsou seřazeni podle svého
skutečného výsledku, a to od „nejvyššího počtu hlasů
sestupně“ (viz tabulka kandidáti a, b, c): neboť např. kandidát
(a) byl nasazen jako první a jako první též skončil (3.300
hlasů), kandidát (c) byl nasazen až jako sedmý, získal však
2.200 hlasů, skončil tudíž třetí a protože překonal hranici 1.671
hlasů, získává mandát jako „třetí“. Naopak kandidát (h), který
byl nasazen jako třetí, získal pouhých 1.200 hlasů. Skončil

(v rámci své strany) až osmý. Přesto získává mandát, neboť
„hranici skoku“ danou 1.671 hlasy překonali jen tři kandidáti
(a, b, c), strana však získala mandátů pět (viz výše), tudíž dva
další. Ty jsou již přiděleny dle pořadí nasazení na kandidátce,
nikoliv dle skutečného výsledku. Tudíž získává mandát
kandidát (h) i (e), přestože existují kandidáti, kteří získali vyšší
počet hlasů, nepřekročili však hranici danou 110 % průměru
strany nutnou pro „skok“.
Závěr je jednoduchý – o preferenční hlasy (křížky) tedy
stojí nejen strany jako celek, ale i jednotliví kandidáti. Tím,
že je použijete, můžete rozhodnout o tom, koho chcete vidět
zasedat v příštím zastupitelstvu.
Přeji Vám hezké léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
Kandidát

„Nasazení na
kandidátce“

Pořadí dle skutečně
získaných hlasů

a
b
c
d
e
f
g
h

1
2
7
5
4
6
8
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Celkem hlasů
Průměr ag.
Hranice „skoku“

Počet získaných
hlasů

3 300
2 900
2 200
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
41 000
1 519
1 670,90

Žlutě podbarvení kandidáti získali mandát

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

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