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Horko i mráz …

Vážení Klatované,
je poněkud zvláštní psát
o mrazu ve dnech, kdy počasí
v našich končinách připomíná
horký evropský jih a většina
z nás vyhledává stín či svlažení se na koupališti i v přírodních vodách.
Mladí hokejisté ale netrpělivě vyhlíželi den, kdy budou
moci po nepříliš oblíbené
suché přípravě obout brusle
a naplno se pustit do tréninku
před novou sezónou. Dočkali

se o posledním červencovém
víkendu. Skončila totiž několikaměsíční celková rekonstrukce chlazení a plochy zimního
stadionu. Vyměněny též byly
mantinely, prostory střídaček
a boxy časoměřičů, jež sloužily svému účelu skoro dvacet
let. Nová technologie je ekonomicky úspornější a vyžaduje
výrazně menší objem čpavku
jako chladícího média (cca ¼
původního stavu). Zvýší se tím
bezpečnost základní školy
a bytové zástavby v těsném
sousedství zimního stadionu,
což považuji za zcela zásadní
přínos oprav.
Zatímco jedna akce dospěla ke zdárnému konci, další
bude ještě až do pozdního podzimu pokračovat. Důvodem je
to, že až v měsíci květnu byla
úspěšně vyhodnocena naše
žádost o přidělení dotačních
prostředků na pokračování
revitalizace Mercandinových
sadů včetně lávek přes Drnový
potok. Práce budou probíhat
v závislosti na vegetačním období (např. sanace travnatých
ploch) a technologických lhůtách při stavbě mostů. Nehledě

ZDARMA

na to bychom vám chtěli
postupně zpřístupnit jednotlivé
části nově opraveného parku.
Po lanové stezce a cvičné překážkové dráze pro nejmenší by
po 20. srpnu mělo začít sloužit
dětské hřiště nedaleko od
„kolonády“. Ti dříve narození
pak budou moci využívat
i hřiště na pétangue a cvičební
prvky sloužící k udržování
pohybové kondice.
Přibývat bude i množství
pochozích cest, byť zatím bez
finální úpravy. Poslední vrstvy
budou položeny na samý závěr
stavby.
S kýmkoliv o probíhajících
úpravách mluvím, upozorňuji
jej na nezbytnost zvýšené
pozornosti v místech, kde se
právě pracuje. Žádám tímto
opětovně i vás, vážení
Klatované, o respektování
pokynů stavebníků a zvýšený
dohled zejména nad vašimi
nejmenšími. Moc bych si přál,
aby příjemné chvíle odpočinku
nebyly pokaženy byť i jen
drobnou nepříjemností.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 21. 8. 2018
Příští jednání zastupitelstva

září 2018 (bude upřesněno)
malý sál kulturního domu
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Práce na projektech a akcích se nezastavily
Vážení čtenáři Zpravodaje,
ani uprostřed horkého léta se
nezastavily práce na projektech a akcích, které město
Klatovy v letošním roce
postupně realizuje. Jsme rádi,
že se tak město postupně
dostává do „kondice“, kterou
bychom si všichni přáli. Ne
vše a ne všude to jde lehce.
Oceňujeme pak trpělivost
občanů, kterých se různá
omezení a uzavírky ulic či
prostorů týkají. Nicméně
podstatný je vždy výsledek
a ten je, věřím, velmi dobrý.
O opravách komunikací Vás pravidelně důkladně
informuje František Kocfelda. V tomto roce na ně vynaložíme
více než 50 mil. Kč. Pozitivní je, že kromě vlastní údržby letos
probíhají i akce většího rozsahu ve spolupráci s ŘSD (Tyršova
ulice, Sobětice) a se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje
(Jiráskova a Plánická ulice). Tím se prostředky vložené do
klatovských komunikaci navyšují. Dokončeny jsou Jiráskova
a Plánická ulice, dodavatel je zprovoznil v dohodnutém termínu
– před klatovskou poutí! Nyní začaly práce v Tyršově ulici
(vodovod, kanalizace, chodníky, celoplošná úprava povrchů) –
i ty s sebou přinesou dopravní omezení, i zde však věříme
v dobrý výsledek. Věřím, že dodavatel a koordinátoři akce mají
dostatek zkušeností, umu i vůle, aby eliminovali případné
komplikace v průběhu stavby na minimum.
Pracuje se v Mercandinových sadech: díky tomu, že se
nám podařilo získat dotaci, můžeme postupně vyměnit tři lávky
přes Drnový potok. O postupu prací v tomto nejvýznamnějším
klatovském parku píše podrobně ve svém příspěvku pan starosta, zmíním tedy jen, že poděkování si zaslouží všichni,
kteří se snaží, aby navzdory
probíhajícím stavebním pracím bylo možné park využívat. Ohledy musí samozřejmě
být na obou stranách – jak na
straně těch, kteří v parku
pracují, tak na straně jeho
návštěvníků. Díky za to. Důkazem schopnosti udělat věci tak,
aby „šly“, je ostatně i otevření
nového lanového centra za
kolonádou v zadní části parku.
Nová „cesta v korunách“ se
nachází právě v místech, kde
se ještě nějaký čas bude
budovat, budou se tu pohybovat nejen lidé, ale i stavební
technika. Přesto jsme mohli lanové centrum, po dohodě
s dodavatelem, stavebními dozory i Technickými službami,
otevřít a dát je k dispozici klatovské veřejnosti již nyní.
Počátkem měsíce jsme slavili klatovskou pouť. Díky
skvělému počasí a bohatému programu byl „pouťový víkend“
příjemným startem prázdnin pro školáky a dovolených pro
všechny ostatní. Měl jsem možnost mluvit s mnoha mimo-

klatovskými návštěvníky. Potěšilo mě, jak se jim Klatovy líbily.
Klatovům to opravdu slušelo! Obvykle to lidem připadá
samozřejmé, že „tak to má být“, ale samozřejmé není nic, že? Za
každou slavností tohoto rozsahu se skrývá mnoho práce, úsilí
a nadšení mnoha lidí. Děkuji proto všem, kteří se postarali
o velmi pestrou a zajímavou nabídku akcí a atrakcí klatovské
pouti, ale i všem těm, kteří se podíleli na organizaci (například
i dopravy, trhů na náměstí a v Plánické ulici), a v neposlední řadě
i těm, kteří zajistili úklid a odvoz odpadů. V našich vzpomínkách
převáží to krásné, co pouť tradičně přináší – slavnostní průvod
městem se zázračným obrazem (mimochodem letos je tomu 333
let od klatovského mariánského zázraku, který je prvopočátkem
klatovské pouti. „Sice to není kulaté výročí, ale číslo je to
hezké,“ řekl můj kolega Martin Kříž) a Mezinárodní folklórní
festival, za který patří poděkování Denise Valentové a jejímu
týmu (či týmu kolem ní?). I díky festivalu Klatovy rozkvetly.
S radostí sleduji, jak pokračuje oprava jezuitského kostela.
Vydrží-li stavbařům a restaurátorům tempo, věřím, že se jim
skutečně podaří splnit svůj cíl a koncem roku 2019 rekonstrukci
za více než 100 mil. Kč dokončí. Vím, že organizovat stavbu
v samém srdci města je nelehké, proto bych rád pochválil její
dosavadní průběh. Díky přístupu dodavatele, farnosti, ale
ostatně i města, tj. díky konkrétním lidem, kteří se podílejí na
organizaci a koordinaci stavby, omezení daná pracemi zvládáme
a ani provoz katakomb či divadla není narušen.

S tím souvisí moje poslední poznámka. Koncem července se
s Klatovy rozloučil kaplan P. Ivan Pavlíček, který odchází do
Klenčí, kde bude novým administrátorem tamější farnosti. Ivan,
jak jej všichni známe, si získal srdce mnohých Klatovanů. Nejen
těch, kteří pravidelně „chodí do kostela.“ V době svého působení
v Klatovech byl vysvěcen na kněze a slavil zde (právě
v jezuitském kostele) i svoji primici. Byl zdatným pomocníkem
faráři P. Jaroslavu Hůllemu, s nímž, stejně jako před tím
s P. Antonínem Bachanem, vytvořil sympatický a spolehlivý
tandem. I díky tomu se nám dařilo a daří dobře spolupracovat
nejen na projektu klatovských katakomb. Nezbývá než Ivanovi
popřát vše dobré do jeho další životní pouti a poděkovat za vše,
co v Klatovech udělal. Nám všem pak, aby velmi dobrá
spolupráce s farností, jíž si ceníme, pokračovala.
Přeji Vám krásné léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Prohlídky připomenou významné osobnosti spojené s městem Klatovy
Vážení občané,
rád bych Vás pozval na druhý
ročník netradičních večerních
prohlídek městem s oživenými
historickými obrazy. Protože si
v letošním roce připomínáme
100. výročí vzniku Československa a konce první světové
války, budou tentokrát prohlídky zaměřeny na dobu
Rakouska-Uherska a počátků
první republiky. Prohlídky se
uskuteční ve dvou dnech, a to ve
čtvrtek 16. srpna a v sobotu 18.
srpna. Na každý z uvedených
dnů jsme připravili čtyři prohlídky (viz pozvánka na této
straně). Akci pořádá město ve spolupráci s divadelními spolky
„Divadlo Rynek“ a „Za oponou“, takže výklad zpestří opět hrané
scény, ve kterých nebude chybět ani notná dávka humoru.
Prohlídky budou trvat do 1,5 h a postupně Vás zavedou na šest
zajímavých míst.
Začínat budeme v prostoru informačního centra v domě čp. 66/I
na náměstí. Víte například, že v tomto renesančním paláci kdysi
vznikla továrna na vatu a přikrývky, kterou Klatované znají
zejména pod označením Retex (nyní Klatex) či lidovým názvem
„Vatovna“? Továrna byla spojena s židovským podnikatelem
Izákem J. Brumlem. Ten stejně jako mnozí další klatovští továrníci

pocházel ze Strážova. První Brumlova dílna vznikla ve sklepních
prostorách právě rohového domu čp. 66/I, kde dělníci vytvářeli
vatu pro oděvnictví na tzv. kremplích s ručním pohonem. O vatu,
která se v Čechách tehdy vyráběla jen v malém množství, byl velký
zájem, a tak se provoz rozšířil v dalších prostorách uvedeného
domu, kde byla i podniková prodejna. Později továrna přesídlila na
pozemky stavebního inženýra Eduarda Menčíka v ulici Pod
Brankou a následně v devadesátých letech do vlastní továrny
v Nádražní ulici, jejíž objekty zde stojí doposud. I o tom budeme
povídat a hrát.
Přesuneme se k bývalému dominikánskému klášteru a do Vrchlického sadů. Zde potkáme některé významné studenty a učitele
klatovského gymnázia. Mimo jiné Jiřího Stanislava GuthaJarkovského (1861–1943). Ten po vzniku první republiky pracoval
jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka, kdy navrhl statut řádu
Bílého lva republiky. Byl členem spisovatelské skupiny Máj,
překládal literární díla z francouzštiny a němčiny, napsal řadu knih,
ale širší veřejnosti byl znám především díky knihám o společenském chování (zejména Společenský katechismus z roku 1914),
které řadu desetiletí utvářely bonton české společnosti. GuthJarkovský působil v Klatovech jako profesor gymnázia tři roky
a v dubnu 1896 z našeho města odjel na první novodobé
olympijské hry do Athén. Už v roce 1894 se totiž stal zakládajícím
členem Mezinárodního olympijského výboru a také spoluzakladatelem a předsedou Českého olympijského výboru. Klatovy se tak
staly místem, kde prakticky uzrála česká olympijská myšlenka.
Další zastávka je v Hostašových sadech, které přímo vybízejí
k připomenutí zakladatele klatovského muzea a někdejšího starosty
města Karla Hostaše (1854–1934). U farního kostela nás pozdraví
významný architekt Josef Fanta (1856–1954), který před první
světovou válkou pracoval na úpravách kostela a později navrhl
i přestavbu klatovské radnice. Fanta spolupracoval ještě jako asistent na stavbě Národního divadla, Rudolfina i Národního muzea
v Praze. Jeho staveb bychom mohli jmenovat celou řadu, ale asi
nejvíce je veřejností vnímána jeho nová budova hlavního nádraží
v Praze. V závěru se ocitneme na nádvoří klatovské radnice, kam
možná zavítá i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk…
V loňském roce byl o prohlídky velký zájem, zúčastnili se jich
místní i turisté. Předprodej vstupenek byl zahájen prostřednictvím
informačního centra 30. července. Kapacita prohlídek je omezena,
proto si, prosím, v případě zájmu zajistěte vstupenky včas. Budu se
těšit na setkání.
Přeji Vám krásný a pohodový srpen.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
1., 8., 15., 22., 29. 8. | LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY - v průběhu měsíce srpna 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, při nepřízni počasí nám. Míru |
COUNTRY ODPOLEDNE:
14.00 PILOUNI
17.00 PAVLÍNA JÍŠOVÁ A BABABAND
20.30 COP - speciální koncert kapely k výročí 40 let - COP40
31. 8. ǀ pátek | MICHAL AMBROŽ & HUDBA PRAHA
Koncert, předkapela SNIKERS 19.00 hodin.
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
19. 9. | 17.30 | Sebeobrana (ne)jen pro ženy
PŘIPRAVUJEME:
7. 9. | pátek | 14.00 | náměstí Míru | EKOMPILACE
Letošními headlinery jsou kapely BUTY a DAVID STYPKA
& BANDJEEZ. Vstup volný.
7. – 8. 9. ǀ pátek - sobota ǀ 9.00 – 17.00 ǀ Atrium KD ǀ
VÝSTAVA HUB - VIII. ročník mykologické výstavy
Součástí výstavy bude též mykologická poradna. Pořádá Mykologický klub Klatovy a MKS Klatovy.
14. 9. – 26. 10. ǀ galerie Atrium KD, vernisáž – 13. 9. ǀ
„TGM A ARMÁDA“ - VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Dobový kemp před kulturním domem o víkendu 15. a 16. 9.
Výstava připravena ve spolupráci s městem Klatovy,
Československou obcí legionářskou, VHÚ Praha, AČR, Klubem
3. armády Klatovy a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše Klatovy.
21. 9. ǀ pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
28. 9. ǀ pátek | 11.00 – 14.00 | náměstí Míru |
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Svatováclavská jízda s kulturním programem.
12.00 zvonění zvonu VONDRA + průvod koní
Účinkující: Taneční skupina ANIMATA, dobová hudba
GÓTHIEN, šermíři, trubači.

28. 9. ǀ pátek | 18.00 | arciděkanský kostel |
ŠUMAVAN + HOSTÉ - MISSA JAZZ
Jaromíra Hniličky
Koncert ke státnímu svátku.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
PRÁZDNINOVÁ DOBA PŘEDPRODEJE MKS Klatovy,
Domažlická 767: pondělí - pátek 8.00-13.00,
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/

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 9 – 12, 12.30 – 17 hodin
Výstava do 19. 8. 2018, zámek Klenová
Eliáš Dolejší – Kryštof Kaplan – Vojtěch Míča – Sáva Spirova –
Erika Velická - Sochařská výstava pěti autorů přestavuje soubor
prací z několika posledních let. Výběr děl abstraktní i figurativní
formy charakterizují obecné termíny exprese, imaginace, mýtus
a psychologie.
Výstava do 26. 8. 2018, purkrabství hradu Klenová
Leona Telínová / Noční motýl - Fotografka jejíž fotografické série
vypráví o vlastním světě prostřednictvím stylizovaných obrazů, které
připomínají filmové záběry.
25. 8. 2018 od 15 hodin, zámek Klenová
vernisáž výstavy Martin Velíšek / Červená karkulka a jiné příběhy
Výstava potrvá do 31. 10. 2018.
11. 8. 2018 od 15 hodin, sýpka Klenová
vernisáž výstavy Matěj Fabián, Mira Gáberová, Jaro Varga
Výstava potrvá do 20. 9. 2018.
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 19. 8. 2018 – Theodor Pištěk/ Konec lesa
Výběr z malířského a kreslířského díla umělce, který je v české
veřejnosti zapsán také jako výjimečně úspěšný kostýmní výtvarník.
24. 8. 2018 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
vernisáž výstavy Postkonceptuální antikoncepce
Výstava potrvá do 28. 10. 2018.
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Výstava do 31. 10. 2018
Jiří Beránek - Umělecká reakce na biblické téma v souvislosti se
sakrálním prostředím.
Akce galerie
24. 8. 2018 od 19 hodin, hrad Klenová
Milan Drobný a skupina Nadrobno - Koncert
18. 8. 2018 od 14 hodin, hrad Klenová
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Eliáš Dolejší –
Kryštof Kaplan – Vojtěch Míča – Sáva Spirova – Erika Velická
Dílna k sochařské výstavě pěti autorů, jejichž díla jsou vystavena
v interiérech a exteriérech hradu Klenová.
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Skleněná zahrada v Klatovech
Stalo se již tradicí, že léto patří v klatovském Pavilonu skla
sklářským školám. Po Kamenickém Šenově a Vysoké škole
výtvarných umení z Bratislavy se zde letos představuje další
reprezentant českého sklářského školství – Železný Brod. Příští
rok bude následovat Vysoká škola uměleckoprůmyslová z Prahy
a sklářská škola z bavorského Zwieselu. A dál? Uvidíme...
Celý příběh výstavy Sklářská škola Železný Brod se začal
psát už v říjnu 2017, kdy se na škole konala interní soutěž, do níž
studenti přihlásili desítky návrhů. Některé z nich byly inspirované
tím, co je pro Klatovy charakteristické – mumie, barokní lékárna,
karafiáty, jiné vycházely z motivů šumavské přírody. Výběr byl
obtížný, k realizaci bylo ve výsledku zvoleno 15 projektů
a výstava byla dále doplněna ze školních sbírek. V pavilonu a na
jeho zahradě se nakonec sešlo téměř 50 uměleckých děl.
Studentské práce reprezentují všechny sklářské techniky, které se
na škole vyučují - od drobných skleněných figurek či šperků až po
rozměrné objekty tvarované za horka u sklářské pece. Díla
dokládají mimořádnou tvůrčí invenci i řemeslnou zručnost
nejmladší sklářské generace a představují v tomto smyslu vlastně
budoucnost českého sklářství.
Drobnější práce jsou vystavené uvnitř pavilonu a mezi nimi
rozhodně zaujmou nevšedně tvarované a dekorované vázy či
dalekohled s rytou skleněnou čočkou. Rozměrnější exponáty jsou
v zahradě, kde návštěvníka nejprve jistě upoutají dopravní značky
ze sekaných mačkárenských tyčí – na jedné je logo školy, další
upravuje rychlosti pohybu v zahradě na 5 km/h, následuje
vyznačení směru prohlídky a poslední je značka Pozor sklo!

Ve vnitřním oblouku stavby
je instalace objektu Magické
květiny a nedaleko od ní leží
v trávě objekty z vrstveného
a lepeného skla Antibiotika,
odkazující na tradici klatovské
barokní lékárny. Šumavskou
přírodu
pak
připomínají
rozměrné modré Lysohlávky či
Dřevník ze „skleněného dřeva“.
Návštěvník
musí
poblíž
Dřevníku zvednout hlavu, aby
našel na stromě Síť s bublinami,
nedaleko u záhonů pak zase
musí sklonit oči k zemi, aby
viděl objekt Kitt Sagi poloskrytý v záhonech. A je zde mnoho
dalších exponátů s doprovodnými popisy. Výstava pokračuje
i v chodbě jezuitské koleje, kde jsou také již tradičně vystavené
různé dvojrozměrné návrhy, projekty apod. Všechny exponáty
mohou návštěvníci vidět až do 24. 9. 2018.
Srpnové oslavy čtvrtého výročí otevření PASKu
V srpnu oslaví Pavilon skla čtyři roky od svého otevření
a k této příležitosti je připravený víkendový program spojený se
sklářskými dílnami, které se otevřou v sobotu a v neděli 18. a 19.
8. od 10 do 17 hodin. Tentokrát půjde hlavně o Malování na sklo
v mnoha jeho podobách. Zasvěcenými průvodkyněmi pro děti
i dospělé budou dvě odborné učitelky malby na sklo ze sklářské
školy v Železném Brodu – MgA. Zdena Hušková a Iveta Šulcová,
které nám všem poradí, „jak na to“. Malovat se bude na hrnečky
a drobné skleněné předměty, nebude chybět ani podmalba a jako
doprovodný program pak navlékání a výroba zvířátek z korálků.
Až v sobotu utichne ruch dílen, proběhne od 17 hodin
přednáška Historie a současnost sklářské školy v Železném
Brodu, kterou přednese umělecký vedoucí školy MgA. Martin
Hlubuček a na ni naváže komentovaná prohlídka výstavy.
A jakmile se trochu setmí, začne od 20.30 hodin oblíbená
komentovaná prohlídka stálé expozice Zářící uranové sklo, při
které se pod UV světlem rozzáří mnohé zdejší exponáty.
Bližší informace na www.pask-klatovy.cz.

foto: Karel Nováček

PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

Nové dopravní značení pro cyklisty v Klatovech
V ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická došlo v minulých
dnech k vyznačení piktogramových koridorů pro cyklisty. Toto
vodorovné dopravní značení, jehož celková délka je 1,5 km,
je vyznačeno v obou směrech těchto ulic. Na povrchu vozovky je
nakreslen piktogram cyklisty a směrový znak na osu pohybu
jízdních kol, resp. na osu pomyslného jízdního pruhu pro cyklisty.
Obecně jsou piktogramové koridory pro cyklisty integračním
opatřením cyklistické dopravy pro společný provoz s ostatními
vozidly. Vyznačují se pouze pomocí vodorovného dopravního
značení. Jedná se o naznačení doporučeného průjezdu jízdních kol
v rámci pravé části jízdního pruhu či vozovky souběžně s ostatními
vozidly. Vyznačením nevyplývají pro účastníky provozu žádná další
zvláštní práva ani povinnosti. Je vhodné vycházet z obecných zásad
pro společný provoz jízdních kol a vozidel (zejména nevytvářet

situace svádějící řidiče k nebezpečnému předjíždění cyklisty).
Důvodem tohoto značení je zejména snaha alespoň trochu
ochránit cyklisty, kterých rok od roku přibývá.
Dalším vstřícným krokem směrem k cyklistům bude přeznačení
chodníků v Plzeňské ulici na stezku pro pěší a cyklisty, ke kterému
dojde po realizaci opravy asfaltových povrchů.
S dopravou, ať už pěší, cyklistickou nebo silniční, souvisí
přepracování již zastaralého Generelu dopravy. Nový generel bude
nápomocen, mimo jiné, při přípravě budování nových cyklostezek,
smíšených stezek a cyklotras nejen v extravilánu, ale i v intravilánu
města.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Opravy komunikací v srpnu 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 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. – 16. 9. 2018,
dešťová kanalizace v ulici kolem pekárny: 31. 7. – 17. 8. 2018,
kabel ČEZ, kabel O2: 30. 7. – 19. 8. 2018,
komunikace+VO: 6. 8. – 16. 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.
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: 24. 7. – 16. 8. 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: 16. 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 – celoplošná oprava povrchu vozovky včetně podkladních vrstev.
Termín provedení: 13. 8. – 4. 9. 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: 30. 7. – 15. 9. 2018.
Stavba se provede za částečné uzavírky silnice a úplné uzavírky
chodníků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude
zabezpečen.
Oprava povrchu vozovky a dvou parkovacích ploch v části
Nerudovy ulice – celoplošná oprava povrchu v úseku Máchova ul. křižovatka před čp. 607.
Termín provedení: tři týdny během měsíce září
Stavba se provede za úplné uzavírky opravovaného úseku.
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.

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.
7.–12. 8. Největším holubářem je pantáta Beránek - divadlo Příchovice
14.–19. 8. Oslavy 140 let SDH Kolinec
21.–26. 8. Manželství na druhou aneb Barillonova svatba
- divadlo Plánice 1/3
28. 8. – 2. 9. Manželství na druhou aneb Barillonova svatba
- divadlo Plánice 2/3
d 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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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Město Klatovy vypsalo dne 19. 7. 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.

07

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

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

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
je u vestaveb či nástaveb bytů (8 let).
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.
Úroková sazba je pro všechny tituly stejná a je odvislá od
úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou. Za měsíc
květen 2018 činila 2,58 %.

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

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

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.
Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel.
376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376 347 234.
V letošním roce již proběhlo jedno kolo FRB, ve kterém bude
zapůjčena třema žadatelům částka ve výši 1 210 000 Kč.
Uzavírka podání žádostí 3. kola je 7. 9. 2018. Žadatelé se o
tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce září 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.
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KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Pozvánky:

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2018 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení:

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa:

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2018 v Klatovech:
v kategorii:
obchod
Adresa nebo umístění provozovny:

služby

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

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

Podpis

* Nepovinné údaje, jejich vyplněním umožníte zařadit Váš anketní lístek do slosování
Svým podpisem udělujete souhlas ke zpracování Vámi sdělených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vámi sdělené údaje
budou sloužit pouze k zapojení do soutěže o věcné ceny, souhlas s užitím osobních údajů je udělen na dobu trvání této ankety.
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Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Jarošík - mjarosik@mukt.cz
Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang, Tisk: Novotisk s.r.o. Praha
Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

