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S jarem započnou opravy…

Vážení Klatované,
s příchodem příznivějších
klimatických podmínek se na
řadě míst našeho města opět
rozběhnou opravy místních
komunikací. Při jejich
plánování jsme brali v potaz
nejen vaše připomínky, ale
velmi důležitou pro nás byla
i součinnost jednotlivých
správců infrastrukturních sítí
(voda, plyn, elektřina, optické kabely), aby rekonstrukce
v daných lokalitách byly
kompletní. Nedílnou součástí
práce jsou bohužel i nepohodlí a omezení, která po
určitou dobu stavební ruch
provází. Týká se to především rozsáhlejších staveb
či míst s velkou koncentrací
obyvatel. Z tohoto důvodu
bych se rád zmínil zejména
o třech rekonstrukcích,
jež
proběhnou
během
následujících měsíců.

Již v druhé polovině dosud sehrávají neblahou roli
března dojde v souvislosti při velké frekvenci nákladní
s výstavbou tří desítek dopravy. Stavět se zde začne
parkovacích míst k čás- v polovině července po
tečnému omezení provozu pouťových dnech. V daném
v Mánesově ulici. Z pohledu místě to však nebude stavba
parkování je právě tato ulice jediná.
Ve
spolupráci
jednou z nejzatíženějších s vlastníkem (Plzeňský kraj)
v Klatovech a umístění bude od světelné křižovatky
nových parkovacích míst opravována i Gorkého ulice.
je výsledkem nelehko se
Vzhledem k tomu, že
rodícího kompromisu růz- krom oněch výše zmíněných
ných názorů obyvatel z při- rekonstrukcí budou v růzlehlých bytových domů. ných částech města probíhat
Kapacita parkování se zvětší, i další stavby menšího
dostačovat však přesto ne- rozsahu, dovoluji si Vás,
bude. Proto bude nutné dále vážení Klatované, požádat
hledat a domluvit se na o trpělivost a respektování
dalších možnostech výstavby pokynů stavebníků, aby
obdobných stání.
nedocházelo k zbytečným
Počátkem dubna se pak prodlevám staveb či ke
naplno rozběhnou práce zvýšení nebezpečí úrazů Vás
v území pod zimním sta- samotných. Podrobné infordionem. Zásah do místní mace o průběhu prací Vám
dopravní obslužnosti bude ochotně poskytnou praznačný a časově náročný. covníci pověření dozorem
Složitá výměna sítí a posléze jednotlivých staveb.
dokončení finálních povrchů
se dotknou ulic Jungmannovy, Kryštofa Haranta, čásMgr. Rudolf Salvetr
tečně Nerudovy, Voříškovy
starosta města
a Podhůrecké. Vzhledem
k finanční náročnosti a nutnosti koordinace jednotlivých prací byla jednání se
síťaři nejsložitější. Nicméně
po ukončení stavby by mělo
dojít i k možnosti připojení
na nové, moderní datové sítě.
Náročnou stavbou bude
také celková rekonstrukce
dopravně velmi zatížené
Kollárovy ulice.
Mnozí z nás si ji pamatujeme jako „betonku“.
Mánesova ulice
A právě ony panely v podloží
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Rozbory hospodaření a činnosti příspěvkových
organizací města
Vážení čtenáři Zpravodaje,
v minulém příspěvku jsem
uvedl základní informaci
o hospodaření města v roce
2018 a zmínil jsem, že
probíhají rozbory hospodaření
města a jeho příspěvkových
organizací. Všechny tabulky,
výkazy a textové přílohy,
které mají k dispozici zastupitelé, můžete zhlédnout i Vy
na našich webových stránkách
v části věnované rozpočtu. Můžete si tedy i Vy sami udělat
obrázek o činnosti a hospodářských výsledcích organizací.
Odmysleme se nyní na chvíli od čísel obsažených ve výkazech
(ještě se k nim ale časem vrátím) a podívejme se na činnost
našich organizací jinak. Pokusím se na několika příkladech
naznačit jak. Třeba Vás několik zajímavých čísel a poznámek
přiměje k zamyšlení a k připomínce, co vše město Klatovy
zajišťuje a podporuje ze svého rozpočtu. Skoro každý odstavec
bychom mohli začít pomyslně otázkou: „Věděli jste, že?“
Městská knihovna má 3 963 registrovaných čtenářů, z toho
ti, kterým ještě nebylo 15 let, tvoří téměř čtvrtinu (963 dětí).
Knihovnu v minulém roce navštívilo téměř 118 tisíc
návštěvníků, nejvíce jich bylo v půjčovnách a studovnách
(62 tisíc), kulturní a vzdělávací programy navštívilo 24 tisíc lidí
a online (knihovna nabízí i tuto službu) knihovnu využilo
27 tisíc lidí. Knihovna je velmi aktivní zejména ve vzdělávacích programech, podílela se například na sympoziu
„Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků“, jímž jsme si
všichni připomněli 740 let od úmrtí zakladatele našeho města.
Městské kulturní středisko je mimo jiné i provozovatelem
kina Šumava a letního kina. V minulém roce kino Šumava
navštívilo 33 658 diváků (zřejmě spokojených), letní kino pak
2 193 diváků. Zejména „Šumava“ každým rokem navyšuje
počet svých diváků, např. v roce 2014 do tohoto kina přišlo
25 187 diváků. Znamená to, že za čtyři roky kino zvýšilo svoji
návštěvnost o třetinu. A jaké filmy byly v roce 2018 nejvíce
sledované? Po čem muži touží – 2 452 diváků, Čertoviny –
1 888 diváků, Bohemian Rhapsody – 1 452 diváků. Ale asi
budeme muset požádat vedoucího kina pana Karla Kotěšovce
o jiný žebříček zohledňující fakt, že Bohemian Rhapsody byla
promítána jak v roce 2018, tak stále běží i nyní, v roce 2019. Na
Černou věž opět vystoupalo více než 13 tisíc statečných,
konkrétně 13 233, což je obdivuhodné.
Městský ústav sociálních služeb patří k největším
příspěvkovým organizacím našeho města. Pracuje tu více než
160 zaměstnanců, kteří zajišťují skutečně pestrou paletu
sociálních služeb. V Újezdci je nejen domov pro seniory, ale
i domov pro osoby se zdravotním postižením. V Klatovech
máme domov pro seniory v Podhůrecké ulici, centrum
sociálních služeb, pečovatelskou službu, domácí ošetřo-

vatelskou službu, poradnu pro rodinu, klub seniorů, ale také
sociální ubytovnu, azylový dům a noclehárnu. Zajímají Vás
čísla? Zde jsou: V domově seniorů v Újezdci je kapacita
79 klientů, je plno, průměrný věk klientů je 82 let. V domově
pro osoby se zdravotním postižením žije 33 klientů, také zde je
plno, průměrný věk klientů je 60 let. Kapacita domova pro
seniory v Klatovech je 126 lidí, je téměř plno, průměrný věk je
zde 85 let.
Pečovatelská služba v minulém roce obsloužila 210 klientů
(5 640 hodin služeb), zajistila 20 756 obědů, auty rozvezla do
domovů ke klientům 10 554 obědů. Domácí ošetřovatelská
služba poskytla 151 klientům 11 450 zdravotních úkonů.
A mohl bych pokračovat. Čísla, která uvádím, nemají být jen
„pro zvědavé“, jsou spíše pro „zvídavé.“ Je za nimi skryta
práce, snaha pomoci a mnohdy i pot a slzy. Z vlastní zkušenosti
vím, jak dobré je, že u nás ústav sociálních služeb působí.
Nezapomínám, že tu je i Charita s obdobnou nabídkou služeb.
Jakkoliv instituce nenahradí rodinu, je-li to třeba, dokážou
pomoci.
Mateřská škola má devět pracovišť- školek, osm jídelen,
858 žáků ve věku od dvou do sedmi let v 35 třídách (dvě třídy
speciální, dvě třídy pro dvouleté děti), 131 zaměstnanců (z toho
82 pedagogů). Několik školek v posledních letech doznalo
stavebních úprav (budovy i hřiště), doufáme, že se našim
malým ve školkách líbí. Jejich oči pokukují po školách:
Základní školy (zkratkou ZŠ), jejichž zřizovatelem je
město Klatovy, tu jsou čtyři. V Masarykově ZŠ se učí celkem
491 žáků, na ZŠ Čapkova je jich 515, na ZŠ Plánická 668 a na
ZŠ Tolstého 628 žáků. Celkem tedy naše školy navštěvuje
2 302 žáků. Já věřím, že spokojených, alespoň tak to vidím,
sleduji-li činnost a výsledky škol, investice a provozní
prostředky, které do nich město vkládá. Škola je budoucnost,
radost a energie, nezdá se Vám? Mně určitě, nejvíce je to vidět
na počátku každého školního roku, vždy tu totiž něco nového
začíná. Hovořím-li o základních školách, nechci zapomenout,
že na území města působí i ZŠ Hálkova, jejímž zřizovatelem je
Plzeňský kraj a která pečuje o téměř 90 žáků s mentálním
handicapem. Cením si toho, že projekt Zdravé město
opakovaně připravuje programy, kde se setkávají všechny děti
našeho města, tedy i ty s handicapem. Dobrým příkladem je
projekt „Na jedné lodi.“
Pozorný čtenář příspěvku zjistí, že jsem jednu příspěvkovou
organizaci zatím nezmínil. O ní bych chtěl psát samostatně ve
vazbě na město jako celek. Schválně – už víte, která to je?

Přeji Vám hezký příchod jara.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Dvě výročí roku 2019
Vážení občané,
letos si připomínáme 80. výročí okupace naší země fašistickým Německem 15. března
1939. Při této příležitosti se
koná v kině Šumava ve dnech
15. 3. – 15. 4. výstava s názvem „Osudový březen 1939“,
kterou připravilo Městské
kulturní středisko v Klatovech
ve spolupráci s Klubem
3. armády v Klatovech.
Můžete si zde tyto události
připomenout prostřednictvím
fotografií a různých dokumentů. Zároveň pořádáme
s Městskou knihovnou v Klatovech dvě přednášky – 11. 4.
„Zdivočelé Sudety“ Milana Jenčíka, autora stejnojmenné
knihy. Ta pojednává o událostech roku 1938, tedy o tom, co
předcházelo okupaci. Autor přináší zejména nové pohledy
a neznámé skutečnosti. Dalším přednášejícím bude známý
badatel a spisovatel Stanislav Motl, který bude besedovat
v knihovně 9. 5. na vybraná témata týkající se druhé světové
války a odhalování nacistů. Další akce pořádají i jiní
organizátoři, například ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše

v Klatovech je k vidění až do 5. 5. výstava k výročí s názvem
odkazující na německou vyhlášku „Rozkas pro Obyvatele“.
Letos také uplyne 30 let od událostí z listopadu roku 1989,
které vedly ke změně politické situace v naší zemi. Byla to
doba, která přinesla změnu myšlení lidí, otevření státních
hranic i nové možnosti. Za těch uplynulých třicet let se změnilo
k nepoznání i naše město. Fasády domů i komunikace byly
opraveny, byly postaveny nové budovy, revitalizovány parky,
změnila se struktura obchodů a jejich nabídka.
K tomuto výročí město připravuje několik akcí, které se
budou konat v říjnu a v listopadu. Půjde například o několik
předášek a dále výstavy „Václav Havel – Politika a svědomí“
a „Revoluce 1989“ Ústavu pro studium totalitních režimů,
17. 11. bude v Klatovech koncertovat houslový virtuóz Pavel
Šporcl. Chceme také uspořádat výstavy z fotografií, které
zachycují atmosféru v roce 1989 a 1990 přímo v Klatovech či
případně život ve městě (obchody, ulice, pohledy na město,
foto z různých akcí…) v osmdesátých letech a počátkem
devadesátých let. V této souvislosti bych Vás chtěl požádat
o možnou spolupráci a pokud vlastníte nějaké snímky z té doby,
rádi bychom si je zapůjčili k naskenování. V takovém případě
nás prosím kontaktujte, či je zašlete již naskenované na e-mail:
mkriz@mukt.cz. Děkuji Vám za spolupráci.
Přeji Vám krásné jaro.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Masarykova základní škola Klatovy,
tř. Národních mučedníků 185
zve všechny zájemce

ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 1400 do 1800 hodin

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Bude připravena: prohlídka budovy, učebnic, školních
pomůcek a žákovských prací, virtuální výlet s využitím
skypu, vystoupení pěveckých sborů.
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
23. 3. | sobota | 20.00 | KD Klatovy |
NA STOJÁKA live
Tato show ve stylu stand-up comedy se však během let posunula.
Trio bavičů - Ester Kočičková, Vojtěch Záveský a Petr Vydra
obráží se svým programem česká města s jediným cílem, dostat se
blíže k lidem a pobavit je humornými příběhy ze života
obyčejných lidí.
Výtěžek ze vstupného půjde na podporu sportu handicapovaných
sportovců organizace LENOX z.s. a to již po sedmé.

17. – 18. 4. | středa – čtvrtek | Klatovy
náměstí Míru ǀ
VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Velikonoční trhy s kulturním programem.

25. 3. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra
Jiřího Hájka. Vstupenky v předprodeji.

27. – 28. 4. ǀ sobota - neděle ǀ 8.00 | KD Klatovy ǀ
ŠAMPIONÁT MAŽORETEK
Zemské finále - sóla a dua – Čechy.

31. 3. | neděle | 16.00 | KD Klatovy | MUSER TOUR
Hudebně/taneční show, zaměřená na děti a teenagery od 8 do 15
let. Program se skládá z pěveckých, tanečních a zábavních
vystoupení na pódiu se závěrečnou autogramiádou a focením
s fanoušky. Vstupenky v předprodeji.

17. 5. | pátek | 19.00 | KD Klatovy |
HELENA VONDRÁČKOVÁ – DLOUHÁ NOC LIVE
„Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z mého bohatého
repertoáru a také na mého hosta, zpěvačku Šárku Rezkovou,“ těší
se Helena. Po koncertě proběhne autogramiáda.
Vstupenky v předprodeji.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ
- JARO 2019:
I. KURZ
22. 2. | pátek | 17.00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
29. 3. | pátek | 18.00 | KD Klatovy | STOLOVÁNÍ I. KURZU
II. KURZ
22. 3. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | KARNEVAL
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ:
24. 3. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ LEKCE - závěrečná lekce
„Taneční pro dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou.
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.
LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
23. 3. | sobota | 14 a 16.00 | loutková scéna KD | ZLATOVLÁSKA
Premiéra pohádky o králi, který zlatovlasou pannu za ženu vzít si
chtěl a Kašpárek ji do světa hledat šel. Vchod od OD Lidl
VÝSTAVY:
1. 3. – 26. 3. | pracovní dny od 9.00 – 16.00 | KD Klatovy – galerie
Atrium ǀ UMĚNÍ JE ČLOVĚK V ČLOVĚKU - el Sa Lindner
- výstava obrazů německé autorky v kulturním domě.
15. 3. – 15. 4. | expozice v kině Šumava | OSUDOVÝ BŘEZEN 1939
Vraťme se o 80 let zpět do osudné poloviny března 1939, kdy tři
dny dokázaly tragicky změnit chod našich dějin a urychlit začátek
druhé světové války. Připomeňme si tyto události prostřednictvím
objektivu a různých dokumentů. Výstavu pořádá Klub 3. armády
v Klatovech a MKS Klatovy.
Do 26. 3. 2019 | prac. dny 9.00 – 16.00 ǀ chodba, II. patro KD |
TCHAJ-WAN /TAIWAN/ - výstava fotografií z každodenního
života obyvatel z ostrova v jihovýchodní Asii. /foto AK/

PŘIPRAVUJEME:
3. 4. – 18. 4. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | Atrium KD Klatovy |
LETEM SVĚTEM
Výstava prací dětí z výtvarně-keramických kroužků DDM.
9. 4. | úterý | 17.00 | KD Klatovy |
JARNÍ ARANŽOVÁNÍ s Hanou Kindelmannovou
Šebestovou. Jarní inspirace pro nadcházející Velikonoce.

13. 4. | sobota | 19.00 | KD Klatovy |
HANA ZAGOROVÁ & PETR
REZEK se skupinou Jiřího Dvořáka
Boom!Band. Vstupenky v předprodeji.

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 .
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/ .
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Zápisy dětí a žáků do mateřské školy a základních škol v Klatovech
• Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech se bude
konat 18. dubna 2019 od 8.00 hod. do 17.00 hod. na všech ZŠ.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech bude prováděn dle § 36 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů a ve smyslu vyhlášky města Klatov č. 1/2019, kterou se
stanovují školské obvody základních škol zřízených městem
Klatovy pro školní rok 2019/2020. Tato vyhláška je k dispozici
na úředních deskách MŠ, ZŠ a městského úřadu.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Doporučuji rodičům, kteří uvažují pro své děti o podání žádosti
o odklad povinné školní docházky, aby neprodleně kontaktovali
školské poradenské zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení
praktického lékaře pro děti a dorost) o odborné posouzení, které
se přikládá k žádosti při zápisu dítěte do ZŠ.
Kopii rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky
odevzdají rodiče co nejdříve v mateřské škole z důvodu
povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v následujícím
školním roce.

„Tichá linka“ na úřadě
Město Klatovy se prostřednictvím pracovníků odboru sociálních
věcí a zdravotnictví zapojilo do projektu neziskové organizace
Tichý svět, o.p.s., jehož cílem je umožnit lepší komfort
neslyšícím klientům a klientům se sluchovým postižením při
vyřízení svých, zejména sociálních a zdravotních záležitostí na
našem úřadě.
Společnost Tichý svět provozuje tzv. Tichou linku, která
zajišťuje služby online tlumočení znakového jazyka a přepisu
mluvené řeči do textu pro osoby se sluchovým postižením. Na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví je k dispozici tablet,
prostřednictvím kterého máme možnost zprostředkovat pro
klienta online spojení s tlumočníkem do znakového jazyka.
Klienti se pro využití této služby mohou obracet na sociální
pracovnici Petru Lucákovou, kancelář č. 39, 4. patro budovy na
adrese Vídeňská 66.
Součástí projektu je i vzdělávání sociálních pracovníků, které
mimo jiné zajišťují tlumočníci do znakového jazyka i samotní
neslyšící. Máme tak mimořádnou příležitost nahlédnout do
životních radostí i těžkostí neslyšících či sluchově postižených
a využít tyto informace pro naši práci.
Bc. Michaela Kanická
vedoucí OSVZ MěÚ Klatovy

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude
postoupena k prověření distributorovi.

• Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601,
příspěvkové organizace, se bude konat 7. května 2019 od
8.00 do 17.00 hod. na všech pracovištích MŠ.
Zápis pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se
koná dne 9. května 2019 na ředitelství mateřských škol, ul.
Studentská 601 v době od 13.00 do 14.00 hodin.
Zápis dětí do MŠ bude proveden v souladu s § 34 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Upozorňuji, že od školního roku 2017/2018 platí povinné
předškolní vzdělávání dětí.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje jak na státní občany
České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle
než 90 dnů, tak i na občany jiného členského státu Evropské
unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince,
kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale
nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Kulturní akce na březen 2019
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba březen:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a pondělí zavřeno
Dlouhodobé výstavy:
Muzeum dětem výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
Sběratelé, mecenáši, muzejníci cyklus výstav složený z částí Mecenáš
muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, Věci všední,
přesto neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších sbírkových souborů,
které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé moderní
regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich spolupracovníci – výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho muzea.
Výstavy v hlavní budově muzea:
7. 3. – 5. 5. | Přišlo jaro… – výstava jarních zvyků našich předků.
7. 3. – 5. 5. | Velikonoční pohlednice – výstava ze sbírek muzea.
7. 3. – 5. 5. | Rozkas pro Obyvatele – výstava k 80. výročí zřízení
Protektorátu Čechy a Morava.
7. 3. – 29. 9. | Nové přírůstky v muzejních sbírkách – výstava nových
sbírkových předmětů muzea.
Pracovní semináře:
26. 3. | úterý | 17.00 | přednáškový sál | Kraslice polepované slámou –
výrobu předvádí Mgr. Ivana Sieberová; vstupné 60/30 Kč.

Akce v Městské knihovně Klatovy
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
březen: „Žabákov“ – výstava šitých a pletených hraček J. Vyskočilové.
duben: „Velikonoční dekorace pletené z papíru“ – vystavuje A. Lišková
Galerie knihovny:
„Proměny hravé duše 2019“, výstava perokreseb Ivy Kučerové.
(Výstava trvá do konce dubna.)
„Boubín“, výstava NP Šumava k výročí 160 let ochrany Boubínského
pralesa. Autory fotografií jsou Pavel Hubený a Pavla Čížková. (Výstava
potrvá od začátku dubna do konce června.)
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
„20 let v jezuitské koleji“ – výstava k 20. výročí působení klatovské
knihovny v prostorách jezuitské koleje.
Přednášky:
27. 3. od 18 hodin, společenský sál knihovny. Vstup volný.
S Rotary za vzděláním do světa
Během obrazových prezentací tří studentek klatovského gymnázia se
dozvíte zážitky a zkušenosti z jejich ročních zahraničních pobytů na
středních školách v Severní a Jižní Americe. Tyto pobyty jsou pro
studenty každoročně organizovány a finančně podporovány Rotary klubem Klatovy. Pořádáno ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy.
4. 4. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Pluto – náš zachránce
V roce 1942 jí převrátil dětství transport do Terezína. Na život v něm i
na to, jak dalece ovlivnil židovský původ její další osud, bude
vzpomínat RNDr. Michaela Vidláková.
Pořádá spolek Synagoga Klatovy, z.s., ve spolupráci s Městskou
knihovnou Klatovy. Vstupné dobrovolné.
6. 4. od 9 hodin, společenský sál knihovny
Radost z poznávání 2019 – 5. ročník konference o vzdělávání. Letos
na téma: „Na co má školský systém připravit mladého člověka, jak by
měl vypadat úspěšný a spokojený absolvent školy.“ Těšit se můžete na
přednášky, besedu i doprovodný program. Vystoupí mimo jiné Tomáš
Feřtek (EDUin) či Tomáš Hruda (Education Republic). Akci společně
pořádají Spolek Ratolest a Městská knihovna Klatovy.

30. 3. | sobota | 9.00–12.00 | přednáškový dál | Drátovaná vejce –
výrobu předvádí Mgr. Ivana Sieberová; vstupné 60/30 Kč.
Tvořivá dílna:
30. 3. | sobota | 13.00–17.00 | přednáškový sál | Velikonoční vajíčko
100x jinak – výroba velikonočních vajíček s Mgr. Ivanou Sieberovou;
vstupné 60/30 Kč.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Martina Salvová.
Otevírací doba březen: zavřeno.
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit
v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze pro
skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 120/80 Kč.
Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525,
721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba březen: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 15 osob),
mimořádné vstupné: 80/40 Kč

– březen 2019
Připravujeme na duben – společenský sál knihovny
11. 4. od 18 hodin,
Zdivočelé Sudety, Milan Jenčík
18. 4. od 17 hodin,
setkání s Tarou Novou
26. – 27. 4.
Barokní jezuitské Klatovy
Oddělení pro děti a mládež:
Výtvarné dílničky – od 13 do 16 hodin
25. 3. Velikonoční dekorace
1. 4.
8. 4. Jarní dekorace
15. 4.
18. 4. Sluníčko

Velikonoční přání
Velikonoční zajíc

čtvrtek 18. 4. od 9 do 12 hodin, prostory dětského oddělení
Setkání s malířem Václavem Sikou, workshop na téma Mořský
svět. Kurzovné 100 Kč. Nutné přihlášení předem, počet míst omezen.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz
, na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy

Uzavírka silnic
Vážení občané, dovolujeme si Vám oznámit, že od 5. 3. 2019 dojde
v rámci stavby „Vodovod a kanalizace Klatovy - Točník“ k úplné
uzavírce silnice III/11767 v obci Točník (v úseku od křižovatky se
silnicí III/11766, směr Předslav, ke konci obce Točník, směr Vícenice).
Z uvedeného důvodu nebude zajištěna autobusová doprava ze
zastávky Klatovy, Vícenice (jedná se o linku 432180 Klatovy - Vícenice
- Klatovy se zastávkou v obci Vícenice v 7.19 a ve 14.25 a o linku
431300 Klatovy - Plzeň se zastávkou v obci Vícenice ve 22.45).
Předpokládaný termín pro ukončení uzavírky je stanoven na
20. 4. 2019. Následně bude pokračovat uzavírka silnice III/11766
v Točníku, směr Klatovy, která již nebude mít vliv na zajištění
autobusové dopra-vy. O případných změnách v termínech budete průběžně informováni.
Děkujeme za pochopení
Ing. Michal Vlček, ŠVAK
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22. 3. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
JIŘÍ STIVÍN & CO? s Plzeňskou filharmonií
Originální český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel,
Jiří Stivín na pomezí žánrů klasické hudby a jazzových improvizací.
Účinkují:
- příčná flétna: Markéta Stivínová
- flétny, dirigent: Jiří Stivín
- Plzeňská filharmonie

divadle. Postupový festival uměleckého
přednesu a divadla poezie pro kraje Plzeňský
a Karlovarský s výběrem na národní festival
Wolkerův Prostějov.
Pořádá centrum Johan (z. ú.) ve spolupráci se
Stálou divadelní scénou Klatovy a s finanční
podporou MKČR, Plzeňského kraje, města Klatovy, města Plzně a
NIPOS-ARTAMA.

24. 3. neděle od 15.00, předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
MAXIPES FÍK
Podle předlohy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna napsali
Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš.
„Tatí, já byfem chtěla pfa,“ řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje se Rek,“ oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek.
„To už mu můžeme říkat Fík,“ řekl tatínek. No a tak to všechno
začalo. Režie: Zdeněk Tomeš
Divadlo Krapet
Hrají: Veronika Koloušková, Michaela Sajlerová, Patrik Vojtíšek,
Václav Rašilov, Václav Krátký, Kryštof Nohýnek, Zdeněk Tomeš

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2019:

27. 3. středa od 19.30, divadlo Klatovy
ANASTASIA
Muzikálové představení na námět stejnojmenné knihy Vladimíra
Megreho.
Nevšední příběh lásky, ve kterém se setkávají lidé dvou světů.
Úspěšný městský podnikatel a žena, která žije uprostřed přírody...
Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Hrají: Gabriela Filippi a Mario Kubec
Hosté: Tomáš Lebenhart, Patrik Kee
28. 3. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY – Jiří Kolbaba
Cestopisná přednáška známého cestovatele a fotografa Jiřího
Kolbaby, který vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do
nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový materiál, který
pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů.
V celosvětové kampani Keep walking byl Jiří Kolbaba zařazen do
elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem Českého
klubu cestovatelů.
29. – 31. 3. pátek – neděle, divadlo Klatovy
POEZIE NA RYNKU
15. ročník regionálního festivalu Poezie na rynku v klatovském

5. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
6. sobota od 15.00, divadlo Klatovy
7. neděle od 17.00 a 19.30, divadlo Klatovy
ANNIE
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy uvádí ve spolupráci
se Stálou divadelní scénou Klatovy muzikál ANNIE. Celý projekt
navazuje na úspěchy předchozích let (Mamma Mia!, Pomáda, Ať žijí
duchové, Hříšný tanec, Matilda, Noc na Karlštejně) a je v pořadí
sedmým muzikálem základní umělecké školy. Účinkují: Vladimír
Kábrt, Kateřina Vildová a další, Orchestrion, Fialky, literárně
dramatický, taneční obor a hosté. Hudební nastudování: Jaroslav
Pleticha a Karel Bečvář, scénář a režie: Markéta Lukášová, Vladimír
Kábrt. Vstupenky v prodeji od 11. 3. 2019
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
19. – 24. 3. 80 let ZŠ Čachrov
26. – 31. 3. Oslava 100 let Československa v Kolinci
2. – 7. 4. Oslava 90 let SDH Radinovy
9. – 14. 4. Žebnická traktoriáda 2018 1/2
16. – 21. 4. Žebnická traktoriáda 2018 2/2
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

Podání živnostenskému úřadu lze učinit elektronicky z pohodlí domova
Již od roku 2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici
nástroj pro vytváření elektronických podání ve formátu
Jednotného registračního formuláře (JRF).
Prostřednictvím tohoto formuláře lze např. ohlásit
živnost, oznámit změnu, oznámit zahájení nebo ukončení
činnosti na provozovně, oznámit přerušení nebo obnovení
provozování živnosti nebo požádat o zrušení živnostenského
oprávnění.
Od 1. 1. 2019 je ve zkušebním provozu nová Web aplikace
JRF spustitelná ve webovém prohlížeči. Tato aplikace
umožňuje vytvořit elektronické podání ve stejném rozsahu jako
původní verze s využitím rozšířené funkcionality dostupné
pro autentizované uživatele – osoby s elektronickým
podpisem, elektronickým občanským průkazem s čipem
nebo datovou schránkou.

Podání vytvořené oběma typy aplikací lze vybranému
živnostenskému úřadu doručit odesláním vyplněného podání na
Elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo
do datové schránky úřadu.
Příslušný živnostenský úřad, který je označen podatelem pro
zpracování tohoto elektronického podání, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v Informačním systému Registru živnostenského podnikání, a pokud to bude možné, i elektronicky
vyřídí.
Bližší informace k elektronickému podání a návodu na
vyplnění JRF včetně odkazu na spuštění Web aplikace JRF jsou
k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
https://www.rzp.cz/elpod.html .
Ing. Miluše Lejsková
vedoucí živnostenského odboru MěÚ Klatovy

STRANA 8

BŘEZEN 2019

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– jaro 2019
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 25. 3. 2019 do 14. 4. 2019 na území města
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže
uvedeného rozpisu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrovaných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána
do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…).
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky,
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu budou nově na stejných
stanovištích rozmístěny nálepkou označené kontejnery hnědé
barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně vyvážené kontejnery
budou občanům k dispozici v období od 1. 4. 2019.
Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní
dobou:

Období

duben – říjen

listopad - březen

Pondělí – pátek

12.00 – 19.00

11.00 – 18.00

Sobota

14.00 – 19.00

11.00 – 17.00

Neděle

14.00 – 20.00

14.00 – 17.00

Ing. Michael Skrbek
jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.

Jarní úklid
Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště
25. 3. 2019 – 31. 3. 2019
Lidická ulice,
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbalové hřiště 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul.,
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí,
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

1. 4. 2019 – 7. 4. 2019
Luby (u jezu),
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště),
Sobětice,
Štěpánovice,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky na Markytě - 2 ks,
Točník - 2 ks,
Otín,
Vícenice,
Dehtín,
Čínov,
Chaloupky,
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.

8. 4. 2019 – 14. 4. 2019
Tajanov,
Zahrádky za lázněmi,
Kal,
Beňovy,
Tupadly,
Drslavice,
Věckovice,
Kydliny - 2 ks,
Habartice,
Vítkovice,
Pihovice,
Křištín,
Střeziměř,
Dobrá Voda,
Lažánky, Kosmáčov.
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