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Jednání rady města

Touhy …

Vážení Klatované,
v prvních májových dnech si
po celé zemi připomínáme
ukončení nejstrašnějšího válečného konfliktu v dějinách
lidstva. Roky hrůz, nesčíslné
množství padlých a umučených, hospodářský rozvrat.
To vše byla obrovská daň za
naši svobodu.
Nikdy bychom je pravděpodobně nepoznali v dnešní

ZDARMA

podobě nebýt chrabrosti
vojáků Rudé armády na
východě a spojeneckých vojsk
pod velením Američanů na
frontě západní.
5. května 1945 se všudypřítomná touha po svobodě
stala skutečností i v našem
městě.
Čas od času si kladu
otázku, po čem dnes vlastně
toužíme my. Žijeme již
dlouho v míru. Se všemi důsledky kladnými i zápornými.
Primární strachy a obavy
o holý život, o jídlo, o střechu
nad hlavou, prostě o nejzákladnější lidské potřeby
nemáme. Kdykoliv svobodně
překračujeme hranice. O současném životním standardu se
našim předkům ani nezdálo.
Přesto jsme často nespokojeni, neukojeni a velmi rádi
hledáme toho, kdo za náš
neúspěch či nespokojenost
může. A k tomu jsme navíc
ztratili nezbytnou míru
ostražitosti. Necháme se
snadno ošálit. Tu nekalými
prodejci blahobytu, jindy
manipulátory politickými (do-

mácími i zvenčí). Přemýšlet
a dávat si věci do souvislostí
nás „bolí“. Jak dokonalá živná
půda pro ty, kdo umí hledat
nepřítele a nabízet jednoduchá
řešení.
Odpověď na výše zmíněnou otázku není jednoduchá.
Zkusil jsem tedy při pietním
aktu u klatovské radnice vyjádřit vlastní touhu. Možná, že
osloví i některé z vás.
Přál bych si, abychom
používali rozum a stáli nohama pevně na zemi. Hledejme
ukotvení zde, v naší zemi,
v našem regionu, kde žijeme
po celé generace. Nehledejme
zbytečně nové cesty. Držme
se pevně tradičních hodnot
křesťanských,
kulturních
a společenských, které byly
a nadále musí být základním
pilířem života v civilizovaných zemích západní a střední
Evropy. Nenechme si je rozvrátit, rozmělnit či ukrást.
Patří k nim i svoboda
v nejširším slova smyslu, což
však ani náhodou neznamená,
že je bezbřehá. Mějme na
paměti, jak lehce se ztrácí, ale
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velmi těžko nabývá zpět.
Budiž nám pro to největším
varováním a důkazem miliony
našich předků, před jejichž
oběťmi se v květnových
dnech již po 74 let v hluboké
úctě skláníme.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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První změna územního plánu
Vážení čtenáři,
dne 23. dubna schválilo zastupitelstvo města první změnu
územního plánu. Změna byla,
jak zákon ukládá, vydána formou opatření obecné povahy.
Odbor výstavby a územního
plánování vložil její data do
evidence územně plánovací
činnosti a předal ji též odboru
regionálního rozvoje Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Zajistil
její publikování na internetových stránkách našeho města.
Změna územního plánu je
k dispozici občanům i v tištěné
podobě, a to na odboru výstavby a územního plánování a též na
odboru rozvoje města. Po více než dvou letech tak skončila první
etapa úprav územního plánu, který byl jako celek schválen
v červenci roku 2016. Rád bych poděkoval všem, kteří na změně
územního plánu pracovali a dovedli práci do dobrého konce.
Můžete namítnout „proč děkovat?“ Vždyť je to samozřejmou
součástí práce konkrétních lidí, kteří za ni „dostávají zaplaceno“.
Ano, je tomu tak, ale zároveň se při každém projektu či procesu
podobného charakteru narazí na nejrůznější problémy, překážky,
námitky, jejichž řešení – s ohledem na zákon, s ohledem na oprávněné zájmy zúčastněných i zájmy města a jeho vzhledu – vyžaduje
zvýšené úsilí a snahu. Proto děkuji.

Vydáním změny územního plánu ale proces jeho „další tvorby“
nekončí. V souladu s „Pravidly města Klatovy pro pořízení změn
územního plánu“ (pravidla jsou k dispozici na webu města) jsme
doposud přijali celkem 15 návrhů, jež budou projednány v tzv.
druhé změně územního plánu. Proces projednání, schválení
a vydání změny územního plánu je poměrně komplikovaný a časově náročný. Rád bych proto vyzval všechny ty, kteří ještě hodlají
předložit návrhy na změny územního plánu, aby tak učinili
nejpozději do 30. 6. 2019. Návrhy předložené do tohoto data
budou předmětem projednání v druhé změně územního plánu.
Ačkoliv nelze stanovit „jízdní řád“ změny územního plánu,
protože subjektů, které mohou celý proces oprávněně i neoprávněně ovlivnit je mnoho, předpokládáme, že:
a) do 30. 6. 2019 ukončíme příjem žádostí/návrhů na změnu
územního plánu,
b) v září 2019 projednáme tyto žádosti v komisi výstavby
a územního plánování rady města, následně:
c) v říjnu – listopadu žádosti projedná rada města a
d) v listopadu – prosinci 2019 je projedná zastupitelstvo města.
Ihned poté, co zastupitelstvo žádosti schválí, čímž skončí
první, „samosprávná část“ změny územního plánu, zahájí (v lednu
2020) projednání tzv. „Zadání změny územního plánu“ (dále budu
psát jen „zadání“) odbor výstavby a územního plánování. Jakmile
bude „zadání“ hotové, předloží je odbor opět ke schválení radě
města a zastupitelstvu města (koncem března nebo v dubnu 2020).
Po schválení „zadání“ zastupitelstvem přijde na řadu oprávněný
architekt. Ten zpracuje návrh druhé změny územního plánu
a předloží jej k projednání s občany, s dotčenými orgány
a samozřejmě opět s orgány města (optimálně 3–4 měsíce na
zpracování návrhu, 3–4 měsíce na jeho projednání). Definitivní
návrh (s vyřešenými připomínkami) bude opět (postupně)
předložen komisi výstavby a územního plánování, radě města
a zastupitelstvu města. Osvědčilo se nám ve věci územního plánu
a územních změn uskutečňovat pracovní semináře se zastupiteli.
Zastupitelky a zastupitelé mají možnost seznámit se se všemi
změnami podrobně a ve všech souvislostech. Bylo tomu tak při
projednání územního plánu v roce 2016 i nyní při jeho první
změně v roce 2019. Předpokládáme proto nejméně dva semináře
i v rámci projednání druhé změny územního plánu.
Proč celý proces tak detailně popisuji? Aby bylo zřejmé, jaký
věcný a časový rámec změna územního plánu představuje – řekněme v optimálním (bezproblémovém) procesu, kdy žádosti
a návrhy na změny územního plánu nenarazí na výrazné námitky
a připomínky. Často se ale stává, že se představy různých lidí
o možnostech využití toho či onoho území města liší. Pak
samozřejmě ti, kteří nesouhlasí s „tím či oním“, mohou využít
svého práva a podávat námitky, připomínky, a celý proces změny
územního plánu se tak prodlužuje. Je to cena za dobrý výsledek,
který bere v úvahu všechny oprávněné a relevantní názory.
Závěrem mi dovolte připomenout, že projednáním na
zastupitelstvu dne 23. 4. 2019 byly završeny práce na územních
studiích, o nichž jsem v minulosti opakovaně informoval veřejnost
a psal jsem o nich i ve Zpravodaji. Dnes jsou územní studie
hotové, jsou k dispozici na webu města a plní funkci, kterou jim
zákon a zpracovatel vymezuje – jsou (sice) neopominutelnou
součástí tzv. evidence územně plánovací činnosti, nicméně
v odůvodnitelných a odůvodněných případech lze nalézt řešení
odlišné, než studie předpokládá.
Přeji Vám hezké jaro,
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Naše město uspělo v soutěži o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci
Vážení občané,
Programu regenerace
město Klatovy letos v dubnu
opět obhájilo (již několik let
za sebou) 1. místo v krajském
kole soutěže o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón
za rok 2018. S oceněním je
spojena i odměna 100 000 Kč.
Poprvé naše město postoupilo
i mezi první tři nejúspěšnější
města v České republice a získalo další ocenění, se kterým je
rovněž spojena odměna ve výši 100 000 Kč. Obě odměny
budou využity na opravu klatovských památek. Město také
každoročně žádá Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí
příspěvku na obnovu nemovitých kulturních památek
v městské památkové zóně. Nyní nám byl přiznán příspěvek ve
výši 200 000 Kč. Konkrétně půjde o opravu vnějších fasád
a vnitřních omítek na domě čp. 148/I. v Denisově ulici a na
nátěr střešních plášťů okrouhlic a bašt městského opevnění.
Soutěž organizují společně Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury ČR
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s Českým
národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta
republiky. Předání ocenění se každoročně koná ve Španělském
sále na Pražském hradě.
Změna v oblasti sociálního bydlení
Město Klatovy vlastní 646 bytů, z nichž 193 je určeno pro
seniory, 18 je bezbariérových a 73 bytů je pro sociálně
znevýhodněné osoby (včetně ubytovacích jednotek v městské
ubytovně). Od dubna došlo ke změně postupu při přidělování
bytů či ubytování v rámci koncepce sociálního bydlení, tedy
u bytů pro sociálně znevýhodněné osoby. Zde jsou cílovou
skupinou například osoby ohrožené sociálním vyloučením
(nízkopříjmoví občané, samoživitelé), osoby ohrožené ztrátou
bydlení, či osoby ohrožené domácím násilím apod. Změna se
týká toho, že klient z výše uvedené cílové skupiny si požádá
o byt či ubytování na předepsaném formuláři, který je
k dispozici na webu města nebo přímo na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví. Na odboru je žádost evidována a následně
ji vyhodnocuje nově zřízená pracovní skupina pro sociální
bydlení, která poskytuje své stanovisko pro následné
rozhodnutí o přidělení bytu konkrétnímu zájemci. Komise
projednává žádosti o ubytování v městské ubytovně pro
dlouhodobý pobyt, v městských bytech určených pro sociální
bydlení, dále projednává situace nájemců městských bytů
a ubytovaných v městských ubytovnách, kteří jsou ohroženi
ztrátou bydlení. Před tím přijímala a evidovala tyto žádosti
Správa nemovitostí Klatovy. Žádosti o bezbariérové byty bude
nově vyřizovat také odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Město Klatovy se v letech 2016 – 2018 zapojilo do projektu
„Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení

v Plzeňském kraji“, který zpracovávalo Centrum pro komunitní
práci západní Čechy. V rámci tohoto projektu vznikl „Návrh
systému sociálního a prostupného bydlení ve městě Klatovy“
a jeho výstupem byl i návrh na zřízení odborné pracovní
skupiny pro sociální bydlení. Rada města ji zřídila s účinností
od 1. 4. 2019 při odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Pracovní skupina projednává situace nájemců městských bytů
či ubytovaných v ubytovnách pro dlouhodobý pobyt, kteří jsou
ohroženi ztrátou bydlení, a to na žádost a se souhlasem
dotčených osob. Také projednává případně i jiná témata
a problémy související s problematikou bydlení sociálně
znevýhodněných občanů. Výhodou je, že pracovní skupina
kromě zástupců města věnujících se sociální problematice
zahrnuje i zástupce kontaktního pracoviště ÚP a sociální
pracovníky dalších poskytovatelů sociální služeb ve městě
(Oblastní charity, Člověka v tísni, Diakonie a Domusu).
Prvotním předpokladem místní koncepce sociálního bydlení
je, že přednost v řešení osobní situace v oblasti bydlení mají
občané města Klatov a následně občané, kteří mají dlouhodobý
vztah k městu Klatovy. Principem sociálního bydlení
v Klatovech je sledovat potřeby konkrétního klienta a hledat
pro něj vhodné bydlení a zároveň reflektovat jeho snahu
o řešení osobní situace. Ta je zásadní, neboť nelze pomáhat
člověku, který o pomoc nestojí, nebo sám nevyvíjí žádnou
snahu zlepšit svoji situaci.
Předprodej vstupenek v kině
Od 1. května proběhla úprava rezervačního systému v kině
Šumava. Předprodej vstupenek je možný v pokladně kina
(hodinu před představením), v informačním centru na náměstí
nebo v předprodeji kulturního domu. Vstupenky lze zakoupit
také online na webových stránkách městského kulturního
střediska (http://www.mksklatovy.cz). Rezervace vstupenek je
možná pouze na 24 hodin. Zakoupit vstupenky z rezervace lze
na výše zmíněných místech a také online.
Vážení občané, přeji Vám krásné jaro.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

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.
14. – 19. 5. Ať žije mravnost 2/4 - divadlo Janovice
21. – 26. 5. Ať žije mravnost 3/4 - divadlo Janovice
28. 5. – 2. 6. Ať žije mravnost 4/4 - divadlo Janovice
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
24. 5. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

8. 6. | sobota | 9.00 | velký sál KD |
MY A PŘÍRODA - Pěvecká soutěž dětí
a mládeže na téma příroda.

VÝSTAVY:
2. 5. – 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY
Netradiční pohledy na město lásky - výstava fotografií.

15. – 16. 6. | KLATOVSKÉ
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
15. 6. klatovská Hůrka, 16. 6. letní kino ǀ
Přehlídka divadelních spolků a společností.

3. 5. – 29. 5. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | galerie KD Klatovy ǀ
PŘEDÁVÁNÍ VESLA - výstava PaedDr. Zdeňky Hranáčové
a jejích studentů. Pořádá MKS Klatovy a Gymnázium Jaroslava
Vrchlického Klatovy.

20. 6. | čtvrtek | 17.00 | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů působících při MKS Klatovy v komponovaném programu.
22. 6. | sobota | KD Klatovy | Dětská vědecká konference

PŘIPRAVUJEME:
3. – 8. 6. | pondělí - sobota | 9 – 16:00 | galerie Atrium |
MY A PŘÍRODA
Výstava výtvarných a fotogr. prací dětí a mládeže na téma příroda.
7. 6. | 19.00 | velký sál KD | KONCERT NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ
ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy a Hudební škola Cham – Bavorsko.
Partnerské smyčce – společný smyčcový orchestr žáků a učitelů
ZUŠ J. Kličky a hudební školy v bavorském Chamu vznikl v roce
2009. Vedle koncertních vystoupení v Česku a Německu navazují
Partnerské smyčce přátelství s hudebníky v zahraničí. Pro koncert
nových přátelství byl přizván i Orchestrion (orchestr ZUŠ
J. Kličky Klatovy) a pěvecký sbor Fialky.

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 23. 6.
Karel Šlenger
Karel Šlenger (1903–1981), neznámý malíř z Podkrkonoší, předvedl na
jaře 1941 husarský kousek. Uprostřed války se mu v Praze U Topiče
na Národní třídě podařilo do posledního obrazu prodat svou výstavu.
Expozice autora, jehož dílo se za protektorátu pohybovalo na hranicích
Entartete Kunst, zakázaného umění, se stala senzací. Salon byl po dlouhé
době zcela vyprodán. Jako poradce při výběru tehdy asistoval hybatel
celé akce, malíř František Tichý. Na přelomu 20. - 30. let Šlenger žil
v Paříži a dotkl se zde metod a výrazů různých uměleckých směrů,
z nichž nejblíže mu byla tzv. Pařížská škola. V expresivitě však zašel
mnohem dál, ve strukturách, připomínajících mnohdy již reliéf,
zhmotňoval své pocity a stavy, a tak se na počátku 30. let stal ještě před
Jeanem Fautrierem anticipátorem informelu. Podobně lze uvažovat nad
částí jeho díla v souvislostech s Dubuffetem a Art brut. Šlengrovo dílo
má ikonický potenciál přesahující dějiny českého výtvarného umění.
24. 5., 17.00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, Komentovaná
prohlídka výstavou Karel Šlenger se slavnostním křtem monografie
Karel Šlenger
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Do 23. 6.
Karel Šlenger / Monumentální malby
Pokračování monografické výstavy z Galerie U Bílého jednorožce
v prostorách barokního kostela představí autorovy dosud vzácně
vystavované monumentální kompozice z 30. - 50. let o rozměrech opony
velkého kamenného divadla. Monumentální figurální malby vznikaly
těsně před okupací a během ní. Reflektují předválečnou a válečnou

28. 6. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
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/ .

atmosféru. V našem umění prakticky nemají obdoby. Typická
šlengrovsky deformovaná figura a neskrývaný protiválečný náboj
umisťuje tato díla za hranicí Entartete Kunst, Zvrhlého umění. Na vsi
naštěstí tehdy zůstaly mimo pozornost. Po únoru 1948 na ně umělec
navazuje a kriticky se vyjadřuje k převratu a procesům. Z mušky
komunistických nohsledů unikl, když svoji kritiku režimu vykládal jako
protiválečné umění.
Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 10 – 12, 12.30 – 16 hodin
Do 26. 5., purkrabství hradu Klenová
Fotografové ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Umělecká podsbírka Fotografie, filmy, videa a jiná média vznikla v roce
2004 a doposud zahrnuje 245 sbírkových předmětů. V komornější
výstavě v prostorách hradního purkrabství bude představena její část v
cyklu mužů fotografů (výstava volně navazuje na výstavu z roku 2018
Fotografky ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová).
Do 26. 5., zámek Klenová
Linoryt II. – vernisáž výstavy
Od roku 2001 pořádá Galerie Klatovy / Klenová (jako jediná v České
republice) téměř každoročně na podzim ve vile Paule na Klenové
mezinárodní sympozium linorytu. V roce 2018 proběhl již 17. ročník.
Doposud se těchto sympozií zúčastnilo 117 autorů z České republiky,
Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Srbska,
Bosny a Hercegoviny, Litvy, Anglie, USA, Austrálie a Japonska.
Programové téma není na sympoziu určeno, autoři mohou tvořit volně.
Přesto se však mnoho výtvarníků nechává inspirovat prostředím
Klenové – jejím hradem, zámkem nebo přilehlou přírodou.
Výtvarná dílna
25. 5. 2019, 14.00 - vila Paula na Klenové
Kreativní dílna pro všechny věkové kategorie – korálkování
Vyrábět budeme korálková zvířátka a postavičky na ozdobu a pro radost.
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Opravy komunikací v květnu 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Vodovod a kanalizace Klatovy-Točník – výstavba nového vodovodu,
splaškové a výtlačné kanalizace s příslušenstvím, přeložka plynovodu
a kabelu NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Od 29. 4. 2019 cca do 31. 8. 2019 úplná uzavírka silnice III/11766
v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke konci obce
Točník, ve směru na Klatovy. Křižovatka v trase Dehtín – Předslav
zůstane průjezdná. Linková autobusová doprava bude jezdit po náhradní
trase Vícenice – Dehtín – Štěpánovice – Klatovy.
Rekonstrukce inženýrských sítí Jungmannova ulice – rekonstrukce
plynovodu, kanalizace, vodovodu, pokládka kabelu T-MOBILE,
rekonstrukce lamp a kabelu VO, celoplošná oprava povrchu vozovky
a chodníků.
Termíny provedení: plynovod – již proveden v roce 2018,
kanalizace a vodovod: 1. 4. - 24. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. - 21. 6. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Kryštofa Haranta –
rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu včetně přípojek,
plynovodního řadu včetně přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného
osvětlení, pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu
chodníků a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Jungmannova-Podhůrecká:
kanalizace a vodovod: 13. 5. – 21. 6. 2019,
MK + VO: 17. 6. – 17. 7. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE,
Úsek Podhůrecká-Nerudova:
kanalizace a vodovod: 17. 6. – 7. 7. 2019,
MK+VO: 8. 7. – 2. 8. 2019, stavba bude zkoordinována s rekonstrukcí
plynovodu: 22. 4. – 13. 5. 2019, při tom též T-MOBILE.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích
komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude
zabezpečen.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Voříškovy ulice v úseku mezi
Nerudovou a Podhůreckou – rekonstrukce plynovodního řadu včetně
přípojek, výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, celoplošná
oprava povrchu chodníků a vozovky, výstavba parkovacích stání.
Termíny provedení: plynovod: 14. 5. – 26. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 27. 5. – 21. 6. 2019.
Rekonstrukce inženýrských sítí v části Nerudovy ulice v úseku mezi
Domažlickou a Voříškovou – rekonstrukce kanalizačního řadu,
vodovodního řadu včetně přípojek, plynovodního řadu včetně přípojek,
výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení, výměna kabelu VN ČEZ,
pokládka kabelu T-MOBILE, celoplošná oprava povrchu chodníku,
parkovací plochy naproti budově zimního stadionu a vozovky.
Termíny provedení:
Úsek Domažlická-budova zimního stadionu:
plynovod: 24. 5.– 5. 6. 2019,
kanalizace a vodovod: 6. 6.– 30. 6. 2019,
kabel ČEZ: 13. 5. – 22. 5. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 1. 7. – 31. 7. 2019,
Úsek budova zimního stadionu-Voříškova:
plynovod: 24. 5. – 5. 6. 2019,
vodovod: 14. 8. – 31. 8. 2019,
kabel ČEZ: 23. 5. – 12. 6. 2019,
MK+VO+T-MOBILE: 2. 9. – 21. 9. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu MK části ulic Čapkova a Machníkova – celoplošná
oprava povrchu části Čapkovy ulice v úseku Machníkova-Erbenovo
náměstí a části Machníkovy ulice v úseku Plánická-Čapkova,
vybudování nových uličních vpustí k odvedení dešťových vod.
Termín provedení: 29. 4. – 31. 5. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích
komunikací.
Oprava povrchu silnice I/22 v Domažlické ulici – investor stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o odfrézování a přebalení
povrchu vozovky v úseku od Plzeňské ul. k okružní křižovatce u Lidlu.
Termín provedení: 27. 5. – 30. 6. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčeného úseku, okružní
křižovatka „U LIDLU“ bude průjezdná. Objízdná trasa bude
vyznačena po tzv. „Severozápadním obchvatu“. Místní doprava
může k objížďce využít souběžné místní komunikace.
Rekonstrukce plynovodů podél silnice I/27 a v sídlišti Luby-sever
- investor stavby firma Gasnet. Jedná se o provedení rekonstrukce
plynovodních potrubí umístěných v chodníku podél silnice I/27 v ulici
5. května a v sídlišti Luby-sever.
Termíny provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé
akce do 12. 7. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
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.

Město Klatovy
vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka/úřednice
hospodářského odboru
Pracovní náplň:
• Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování
průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů
a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava,
uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání
zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování
odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
Bližší informace na https://www.klatovy.cz/mukt/prace.asp

STRANA 6

KVĚTEN 2019

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba květen:
út–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
ne a st. svátky 13.00–17.00 h, 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:
do 29. 9. | Nové přírůstky v muzejních sbírkách – výstava nových
sbírkových předmětů muzea.
28. 5. – 29. 9. | PEKelně SE SOustřeď a jiné karetní hry – výstava
stolních her. Doprovodná akce k výstavě:
Mistr PEXESA Klatovy 2019 | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, p. o., vyhlašuje pexesový turnaj o titul Mistr PEXESA
Klatovy 2019; vstupné na turnaj 60/30,- Kč; přihlášky jsou závazné a
muzeum je přijímá do 31. 5., zájemci je mohou získat na webových
stránkách muzea, facebooku a v pokladně muzea.
Mimořádné akce:
18. 5. | sobota | 9.00–12.00 a 13.00–17.00 | Den muzeí – v tento den je
do všech výstav v muzeu volný vstup.
Pracovní seminář:
25. 5. | sobota | 10.00–14.00 | studovna muzea | Panenky z česaného
ovčího rouna – pod vedením Zuzany Smithové; kurzovné 300 Kč

květen 2019

splatné týden předem. Počet míst je omezen, proto je nutné se předem
přihlásit u p. Mgr. Ivany Sieberové (376 323 354, 376 326 362).
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 květen: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00;
Vstupné do barokní lékárny: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
Prohlídky se v otevírací době konají při minimálním počtu 5 osob.
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit
v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze pro
skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 120/80 Kč.
Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525,
721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba květen: 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
17. – 19. 5. | Pracovněnaučné pobyty pro mládež – projekty zaměřené
na údržbu nemovitostí skanzenu a sbírkového fondu klatovského muzea
v Expozici lidové architektury v Chanovicích.
Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235.

Akce v Městské knihovně Klatovy

květen 2019

Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
květen: „Recyklace látek“ – tašky, batohy, kapsy... Vystavuje Jaroslava
Reitspiesová.
Galerie knihovny:
„Boubín“, výstava NP Šumava k výročí 160 let ochrany Boubínského
pralesa. Autory fotografií jsou Pavel Hubený a Pavla Čížková.
„Od tvořílka k umělci“ – výstava obrazů malířek z bezděkovského
kurzu Jany Cardové. Krajiny, portréty, autoportréty, zátiší, figury – vše
je možné, když se přestanete malování bát.
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
„20 let v jezuitské koleji“ – výstava k 20. výročí působení klatovské
knihovny v prostorách jezuitské koleje.

z pražského Impact Hubu. Vstup volný. Občerstvení si můžete přinést
dle vlastní chuti.

Přednášky:
čtvrtek 16. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Českoslovenští letci v RAF – PhDr. Daniel Švec během své přednášky
vyzdvihne čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních
příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva
Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy
armádního generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka
in memoriam Františka Truhláře. Vstupné dobrovolné.
středa 22. 5. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Kapličky, kaple, kostely a boží muka (nejen) na Klatovsku – beseda
a promítání s publicistou, spisovatelem a duchovním Mgr. Aloisem
Sassmannem. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 23. 5. od 8.30 hodin, společenský sál knihovny
Brain&Breakfast: Česko, ráj exekucí. Nebo ne? Jak to celé začalo
a jak z toho nyní ven. Přednášející Radek Hábl. Živý přenos přednášky

Oddělení pro děti a mládež:
Úterý 7., 14., 21. a 28. 5. od 15 do 16 hodin, společenský sál knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Karolína Majdlová a Chiko z Blatenských luk.Vstupné
dobrovolné.
pátek 10. a 17. 5. od 9 do 11 hodin, společenský sál knihovny
Do života s knihou – deník pro moje miminko. Dvoudenní dílna
s Tarou Novou. Od naskládání přes sešití až po vložení do desek
můžeme vytvořit první knížku pro svoje miminko. Kurzovné 300 Kč za
obě setkání. Materiál a pomůcky budou k dispozici.
Připravujeme na červen:
Výstava výrobků Jany Valečkové – v čítárně.
úterý 4. 6. od 8.30 hodin, společenský sál knihovny
Brain&Breakfast. Bonusová snídaně. Živý přenos přednášky
z pražského Impact Hubu. Vstup volný. Občerstvení si můžete přinést
dle vlastní chuti.
úterý 11. 6. od 16 hodin, galerie knihovny
Vernisáž výstavy Domu dětí a mládeže v Klatovech AFRIKA.
Výstava potrvá do 31. 8. 2019.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy
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Stálá divadelní scéna Klatovy – květen 2019
19. 5. neděle od 19.30, divadlo Klatovy
MISS DIETRICH lituje – Gail Louw
Matka a dcera. Regina Rázlová jako MARLENE DIETRICH
a Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve strhujícím rodinném
souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach slávy a neúprosný čas. Věčná
bitva s minulostí. Kdo zvítězí?
Divadlo Ungelt
Režie: Radovan Lipus
Překlad: Jitka Sloupová
Hrají: Regina Rázlová a Simona Postlerová
23. 5. čtvrtek od 17.00, divadlo Klatovy
DĚTI V AKCI - Taneční a pohybová přehlídka kroužků, které působí
při DDM Klatovy. Pořádá DDM Klatovy ve spolupráci se Stálou
divadelní scénou Klatovy.
27. 5. pondělí od 19.30, divadelní klub Klatovy
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALEČE
Nostalgické literárně hudební soirée Radovana Lipuse.
Dobrodružná expedice do historie kávy, kaváren, obrazem, zpěvem
i slovem. Z Paříže přes Vídeň až do Prahy ve snovém aeroplánu
kofeinovém! Účinkují: Apolena Veldová, Martin Stránský, Martin
Holec a Radovan Lipus
30. 5. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
KLATOVSKÉ HUDEBNÍ NADĚJE
Koncert Symfonického orchestru při ZUŠ J. Kličky Klatovy
Sólisté: Martin Cába - kytara, Michaela Kostková - housle, Tomáš
Hostýnek - klavír. Dirigent: Jan Kaňka
31. 5. pátek od 19.30, divadlo Klatovy
BREJLE – Jiří Císler
Komedie, která je parodií na předsudky nošení brýlí. Jak a co všechno
se může stát, když si slabozraký pár odloží brýle a chce se seznámit,
rozhodně stojí za zhlédnutí.
Iva Production Agency. Režie a dramaturgie: Dana Bartůňková
Hrají: Natalie Venturová a Daniel Koťan
Představení navazuje na testování zraku pro veřejnost – VÍŠ,
JAK VIDÍŠ? 7. ročník osvětové kampaně Bezpečně za volantem,
péče o zrak 2019. 10.00 – 16.00 hodin – testování zraku ZDARMA
– Oční optika U Divadla, Kapitána Jaroše 146, Klatovy
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2019:
3. 6. pondělí od 19.30, divadlo Klatovy
MOJE HRA - Petr Abraham
Přeložené představení z 26. 2. 2019 – Vstupenky zůstávají v platnosti
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
právě protekl mezi prsty.
Režie: Jan Kačer
Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková/Radana
Hermanová, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková,
Adéla Koutná, Martin Kubačák
Divadlo Kalich
6. 6. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU – Rey Cooney
Bláznivá komedie o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat
s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho
manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa...
Režie: Roman Štolpa
Hraji: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková / Alžbeta Stanková,
Mahulena Bočanová / Olga Želenská, Filip Tomsa, Ivana Andrlová
/ Veronika Jeníková / Pavla Vojáčková-Rychlá, Pavel Nečas / Zbyšek
Pantůček / Roman Štolpa, Marcel Vašinka, Sandra Černodrinská
/ Kristýna Kociánová / Radka Pavlovčinová, Juraj Bernáth / Martin
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Sobotka
Divadelní společnost Háta
11. 6. úterý od 19.30, divadlo Klatovy
KOČKA V OREGÁNU - Torben Betts
Komedie vyprávějící o tom, co se stane, když
se setkají jemní velkoměstští intelektuálové s venkovskou zemitostí.
Co se v té chvíli stane s dávnými ambicemi, sny, touhami a v neposlední řadě s předsudky...?
Hra se stala hned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským
diváckým hitem a její uvedení provázely i recenze plné superlativů.
Režie: Lída Engelova
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, Zdeněk
Velen
Divadlo Kalich
20. 6. čtvrtek od 19.30, divadlo Klatovy
SCREAMERS – Smím prosit?
Travesti skupina Screamers pobaví zbrusu novou show „SMÍM
PROSIT?“ a to nejen imitováním tuzemských i zahraničních zpěváků,
ale i vtipnými scénkami. Vstupenky v prodeji od 20. 5. 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

STRANA 8

KVĚTEN 2019

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Město Klatovy
vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka/úřednice
odboru dopravy – přestupky
Pracovní náplň:
• Výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Bližší informace na https://www.klatovy.cz/mukt/prace.asp

Anketa o nejlepší provozovnu
roku 2019 v Klatovech
Vážení čtenáři,
hlasovat můžete v Informačním centru až do 20. 12. 2019
případně elektronicky na stránkách www.klatovy.cz/mukt.

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2019 V KLATOVECH
Já, jméno a příjmení:

ANKETNÍ LÍSTEK

kontaktní adresa:

telefon: *

e-mail: *

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2019 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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