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Den s IZS

Vážení Klatované,
po několika letech jsme ve
čtvrtek 6. června měli možnost
na Erbenově náměstí opět
vidět představení se jednotlivých složek integrovaného
záchranného systému. Mnozí
návštěvníci byli přímo na
místě až překvapeni, o jak
rozpracovaný systém pomoci
občanům naší země v případě
nenadálých situací se jedná.
Netvoří jej ani zdaleka jen
složky základní, kde vůdčí roli
sehrává Hasičský záchranný
sbor ČR doplněný o Policii

ZDARMA

Příští jednání zastupitelstva

České republiky a Zdravotnickou záchrannou službu. Právě
s nimi se setkáváme nejčastěji.
Ve vzájemné koordinaci vyjíždějí prakticky ke každé
autonehodě.
Mají-li však zvládnout nejrůznější havarijní či kalamitní
situace a minimalizovat při
nich ohrožení obyvatel či
škody na majetku, neobejdou
se bez širokého spektra dalších
složek (armáda, Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba, dobrovolní
hasiči atd.). A především
v jejich případě se na záchranných akcích podílí vedle profesionálů i nemalé množství
dobrovolníků. Lidí, kteří nemalou část svého volného času
věnují odborné přípravě, aby
se v případě nutnosti mohli
plnohodnotně zapojit do
pomoci nejen svým sousedům,
ale třeba pro ně i zcela
neznámým lidem.
Nemohu nezmínit alespoň
dva postřehy z tohoto vydařeného dopoledne. Tím prvním
byla hojná účast žáků škol
z Klatov i jejich blízkého
okolí. Jsem přesvědčen, že
setkání s reálnými záchranáři

mnoha dětem výrazně poopraví představy vytvořené ve virtuálním světě. A pokud krom
toho, že by je skutečné příběhy
(mnohdy se smutným koncem)
mohly vést k větší opatrnosti
a zodpovědnosti, probudí třeba
též jejich zájem o práci
„záchranářů“, je to více než
dobře. Druhým postřehem pak
bylo vybavení jednotlivých
složek IZS. Nemusíme se dívat
nazpět o dvacet či třicet let,
abychom i laickým okem
postřehli diametrální rozdíl
v kvalitě potřebného vybavení.
Je to tak dobře, nejsou to
vyhozené peníze. Jsou to
prostředky, jež výrazně zvyšují
kvalitu života každého z nás.
Někdy ji až lehkomyslně
považujeme
za
úplnou
samozřejmost. Zdaleka tomu
tak není a mnohdy nám ji
závidí i ve vyspělém světě.
Zároveň jsem si jist, že
každý, kdo je ochoten pomáhat
druhým, si zaslouží být sám co
nejlépe ochráněn, aby se vždy
mohl ve zdraví navrátit zpět
domů ke svým blízkým.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Úterý 25. 6. 2019
malý sál kulturního domu
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Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou
Vážení čtenáři Zpravodaje,
dovolte mi, abych v tomto
příspěvku připomněl projekt
„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou“. O záměru
regenerace tohoto sídliště
rozhodlo zastupitelstvo města
již v roce 2012. Z důvodu
značné rozsáhlosti předpokládaných prací a jejich finanční
náročnosti byl celý projekt
rozdělen do 10 etap. Komplexní řešení respektovalo
přání, požadavky a připomínky občanů, které vzešly z poznatků získaných průzkumy,
anketou i veřejným projednáním záměru s občany. Město
Klatovy na projekt získalo územní rozhodnutí, to je platné
i nyní, postupně dopracováváme další části projektových
dokumentací (stavební povolení) jednotlivých etap.

bude pracovat v území od Prusíkovy ulice směrem k Podhůrecké, řešen je prostor při Podhůrecké ulici (nové parkoviště),
okolí objektu občanské vybavenosti (kanceláře) a dále okolí
panelových domů v ul. Krátké. Bližší informace k této etapě
najdete opět na webových stránkách města. Pokud byste se
chtěli vyjádřit k předpokládaným pracím této etapy, vyplňte,
prosím, stručný dotazník, který jsme také umístili na web
města.
V této chvíli připravujeme projekty 3. etapy regenerace.
V jejím rámci bychom chtěli revitalizovat území mezi ulicemi
Nádražní, Podhůrecká, Cibulkova a Hlávkova. V plánu je
rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích stání,
veřejného osvětlení, obměna mobiliáře, úprava zeleně
a rekonstrukce stávajícího, dnes nevyužívaného sportovního
hřiště. Vzhledem k tomu, že záměry a rozsah regenerace
sídliště byly, jak už jsem zmínil, definovány v roce 2012,
chceme aktualizovat požadavky občanů na její obsah a rozsah.
Na recepci radnice je k dispozici v tištěné podobě dotazník, ten
samý je i na webu města. Uvítáme, když jej vyplníte. Vaše
odpovědi budou důležité pro tvorbu konečné podoby
regenerace a jejích etap.
Přeji Vám krásné léto.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

10 základních etap projektu revitalizace sídliště

Samotná regenerace sídliště byla zahájena v roce 2016
1. etapou, a to její I. částí - v prostoru Prusíkovy ulice. V roce
2017 následovala II. část této etapy. Byly opraveny chodníky,
komunikace, nahrazeno veřejné osvětlení. Současně byla
řešena parkovací místa a zeleň. Regeneraci předcházela
rekonstrukce a modernizace systému centrálního zásobování
teplem celého sídliště.
Z prostředků města byly zaplaceny práce na regeneraci
sídliště za více než 15,5 mil. Kč. Na rekonstrukci systému
zásobování teplem bylo vynaloženo 45,5 mil. Kč. I přes
nejrůznější problémy, na něž jsme narazili, se podařilo naplnit
cíl i účel 1. etapy regenerace.
Samozřejmě nás zajímá tzv. „zpětná vazba“ ze strany
občanů (nejen těch, kteří v sídlišti bydlí). Proto je na webových
stránkách a na facebooku města umístěn krátký dotazník.
V něm můžete vyjádřit své názory a připomínky k dnes již
hotové 1. etapě regenerace.
V dubnu 2019 schválilo zastupitelstvo realizaci 2. etapy.
Proběhnout by měla v roce 2020, předpokladem je získání
dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR. V druhé etapě se

Prusíkova ul.
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Několik střípků…
Zdravé město Klatovy v červnu
V červnu se koná několik akcí
v rámci projektu Zdravé
město Klatovy. V sobotu
8. června se uskutečnil již
8. ročník Avon pochodu.
Účast byla veliká, počasí
přálo, myslím, že si to všichni
užili. V našem „Avon zákoutí“
u hradeb v Plzeňské ulici jsme
zasadili v rámci pochodu
magnolii. Rád bych poděkoval všem, kteří se na této
akci podíleli a pomáhali
připravovat její program.
Jednou za dva roky pořádáme
Fórum zdravého města, které
se uskutečnilo v sále Střední
zemědělské a potravinářské školy v Klatovech v pondělí
10. června. Diskuse probíhala u tematických stolů (například
školství, volný čas a zdravý životní styl, občan a úřad…),
z nichž každý měl svého garanta. Výsledkem pak bylo
formování klatovských témat a nápadů, které následně ověříme
v anketě. Čeká nás ještě jedno školní fórum na Základní škole
Klatovy, Plánická ulice. Společně s klatovskými školami dále
chystáme akci s názvem „Táhneme za jeden provaz“
s podtitulem „Vyzkoušejte si svět handicapovaných“, která
proběhne 26. června od 9 do 12 hodin v Hostašových sadech.
Dvě nové výstavy na léto
Od 27. června bude zhruba měsíc k vidění v Hostašových
sadech (na oválu z kostek) výstava na devíti oboustranných
panelech s názvem Falešná hranice Akce „Kámen“ – Oběti
a strůjci nejutajovanějších zločinů StB (1948 – 1951). Zahájení
s komentářem autorky se uskuteční ve čtvrtek 27. června
v 10.30 hodin. Výstava mapuje téměř neznámou nezákonnou
činnost Státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let 20. století.
Vychází z příběhů publikovaných v knihách Kámen
(Nakladatelství Českého lesa 2013) a Falešné hranice (Argo
2018) Václavy Jandečkové. Expozici, kterou připravila
Společnost pro výzkum zločinů komunismu z.s., vznikla za
podpory Plzeňského kraje, města Klatovy, města Kdyně,
městysu Všeruby, obce Tři Sekery a soukromých dárců.
Druhou výstavu můžete nyní navštívit v prostoru někdejšího
mázhausu před informačním centrem v rohovém domě čp. 66/I
na náměstí. Jde o volně přístupnou expozici 3D modelů
vybraných barokních památek z česko-bavorského příhraničí.
Zajímavé modely zde budou k vidění od 13. června do
22. července. Výstavu pořádá ve spolupráci s městem v rámci
projektu „Peregrinus Silva Bohemica“ Západočeská univerzita
v Plzni, obecně prospěšná společnost Úhlava a Technische
Hochschule Deggendorf.
Nové odpočívadlo je vybaveno zásuvkou
U hracích prvků při Drnovém potoce u fotbalového hřiště
v Lubech letos přibylo další kryté odpočívadlo. Jde o frekventované místo u cyklostezky, které je napojeno na další trasy

a je hojně navštěvováno. Výhodou nového odpočívadla je
bezplatná zásuvka napájená pomocí solárních panelů. Můžete
si zde tak dobít například svůj mobil či tablet. Na podobná
odpočívadla narazíte i na dalších místech Pošumaví, například
v Plánici, Hrádku u Sušice či v Chanovicích. Všechna byla
vybudována v rámci projektu „Venkov 21. století“, který
realizovala Místní akční skupina Pošumaví, z.s. Šlo o tzv.
projekt spolupráce, který byl připraven společně s místními
akčními skupinami Železnohorský region a Region Kunětické
hory, na jejichž území byla tato odpočívadla rovněž
instalována.
Na všech místech jsou součástí odpočívadel i panely, které
obsahují informace o daném místě a tipech na výlety do okolí.
Je zde i QR kód, po jehož načtení se návštěvníkům zobrazí
podrobnější údaje.
Připravujeme oživené prohlídky městem
Společně s ochotníky z divadelních souborů Divadlo Rynek
a Za oponou nyní připravujeme třetí ročník oživených
prohlídek městem Za tajemstvím klatovských ulic. Snažíme se
je zaměřit vždy na nějaké vybrané období. V loňském roce to
byl přelom 19. a 20. století, kdy jsme chtěli připomenout dobu
konce Rakouska-Uherska a počátků první republiky. Ve scénkách se tak objevili například Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
a další učitelé klatovského gymnázia, architekt Josef Fanta či
umělec a bohém Josef Čejka. Letos se zaměříme zejména na
přelom 18. a 19. století a na lidi, kteří tehdy naše město
poznamenali a ovlivnili. Připomeneme tak zrušení jezuitského
řádu a existenci klatovského gymnázia, jeho významné
studenty Josefa Dobrovského a Václava Matěje Krameria,
napoleonské války a pěstování klatovských karafiátů
i klatovského lékaře, učence a spisovatele Karla Slavoje
Amerlinga atd.
Oživené prohlídky se budou konat stejně jako v loňském
roce v srpnu, opět ve dvou dnech – ve čtvrtek 15. 8. a v sobotu
17. 8. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat
v červenci na webových stránkách města a ve Zpravodaji.
Vážení občané, přeji Vám klidné a pohodové letní
měsíce.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
15. – 16. 6. | KLATOVSKÉ
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
8. ročník přehlídky divadelních spolků a společností.
15. 6. klatovská Hůrka
13.00 „PROČ JE MOŘE SLANÉ“ - Divadlo Hory Matky Boží
Představení je na motivy Jana Wericha o lidské lakotě, hamižnosti
a závisti, ale také o dobré vůli a správných hodnotách.
13.45 „MLYNÁŘOVA TLAMA“ - Šermdivadlo Clatonia
Představení o mlynáři, kterému upír unesl manželku…
15.00 „DOBA KAMENNÁ“ - Divadelní spolek při
ZŠ a MŠ Švihov. Mírně lechtivá hra nás zavede do doby, kdy
největším vynálezem byla motyka a muži vyznávali ženám lásku
udeřením do hlavy. Zápletka spočívá v ukradení motyky.
16. 6. letní kino
13.00 „BUBULÍNEK“
Loutkové divadlo Brouček MKS Klatovy.
Maňásková pohádka o jednom malém nezbedovi Bubulínkovi.
14.00 „O LIBUŠI, PŘEMYSLOVI A CTIRADOVI“
Ochotnické dětské divadlo ZŠ Bolešiny
Hra vychází ze Starých pověstí českých.
15.15 „Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert“
Ochotnické dětské divadlo ZŠ Bolešiny. Napsal: Jan Drda.
Režie: František Strnad.
20. 6. | čtvrtek | 17.00 | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů působících při MKS Klatovy v komponovaném programu.
22. 6. | sobota | KD Klatovy | Dětská vědecká konference
Pro všechny zvídavé děti! Přednášky, workshopy, herna, vědecké
stánky, turnaj, občerstvení, info: www.spektrum-kurzy.cz.

VÝSTAVY:
Do 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 16.00 ǀ
chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY
Netradiční pohledy na město lásky výstava fotografií.
PŘIPRAVUJEME:
13. – 14. 7. ǀ letní kino | KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
Tradiční akce o klatovské pouti.
17. 7. | 18.00 | náměstí Míru | letní hudební středy – CLOUD NINE
19. 7. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– „HOVORY W“ s Jiřím Werichem Petráškem
24. 7. | 18.00 | náměstí Míru | letní hudební středy – STRIPDOLLS
+ ZASTODESET
26. 7. | 18.00 | HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU
– WILD STICKS
27. 7. | 20.30 | náměstí Míru | IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
Od 19.00 hodin vystoupí skupina Chai.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.

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

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/ .

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.

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 10 – 12, 12.30 – 16 hodin

Výstava do 23. 6.
Karel Šlenger
Karel Šlenger (1903–1981), neznámý malíř z Podkrkonoší. Expozice
autora, jehož dílo se za protektorátu pohybovalo na hranicích Entartete
Kunst, zakázaného umění, se stala senzací. Šlengrovo dílo má ikonický
potenciál přesahující dějiny českého výtvarného umění.

Do 1. 9. 2019, zámek Klenová
Martin Kuriš
Na poli současné malby je malíř, ale také řezbář a autor her pro loutkové
divadlo a ve všech oborech své činnosti bytostný vypravěč příběhů
Výstava představí všechna odvětví Kurišovy tvorby v celé jejich poetice.

28. 6. 2019 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Vernisáž výstavy Jonáš Czesaný.
Jonáš Czesaný (1972), absolvent již reformované pražské Akademie
(malba u prof. Františka Hodonského, grafika u prof. Vladimíra Kokolii)
je představitel generace, jež vystoupila na scénu v 90. letech.
Výstava potrvá do 1. 9. 2019.

Do 1. 9. 2019, purkrabství hradu Klenová
Bedřich Grunzweig / New York
(1910, Brno – 2009, New York)
Výstava představí autorovy fotografie z New Yorku, kam v roce 1939
přicestoval z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava (jako jedinému
z celé rodiny se podařilo uniknout před holocaustem).

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin

Do 25. 8. 2019, sýpka Klenová
David Cajthaml
Výstava v prostorách sýpky, založená na snově asociativním principu
a zároveň deníkovém charakteru Cajthamlovy tvorby.

27. 6. 2019 od 18 hodin, kostel sv. Vavřince v Klatovech
Vernisáž výstavy Společné cesty 7.
Již posedmé budou představena díla výtvarníků klatovského regionu
společně s výtvarníky německé příhraniční oblasti. Hlavním
pořadatelem výstavy je město Klatovy, galerie podporuje akci po
provozní a technické stránce. Výstava potrvá do 4. 8. 2019.

Koncert
21. 6. 2019, 18:00, hrad Klenová
Petr Bende & Bohouš Josef – Dva v jednom Tour
Akustický recitál plný pohody
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Opravy komunikací v červnu 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: dokončeno,
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: dokončeno,
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 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.
Rekonstrukce plynovodů v částech ulic Tyršova, Havlíčkova, Na
Bělidle, Krejčího nábřeží – investor stavby firma Gasnet. Jedná se
o provedení rekonstrukce plynovodních potrubí umístěných v chodníku
před čp. 291 – 447 v Tyršově ulici, ve vozovce v části Havlíčkovy ulice
v úseku Tyršova-Krejčího nábřeží, ve vozovce části Krejčího nábřeží
(vedle mostu), ve vozovce části ulice Na Bělidle v úseku Havlíčkova-bývalá vojenská ubytovna.
Termíny provedení po jednotlivých etapách, celá akce v období od
10. 6. 2019 do 30. 9. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Připravované stavby:
Rekonstrukce Kollárovy ulice – celoplošná výměna podkladních
a asfaltových vrstev, rekonstrukce vodovodu, kanalizace a veřejného
osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo nábřeží.
Termín provedení: 15. 7. – 15. 10. 2019.
Rekonstrukce lesní cesty v lesoparku Hůrka – celoplošná oprava
povrchu lesní cesty.
Termín provedení: 1. 8. – 31. 10. 2019.
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

Jungmannova ul.
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Rada města Klatov v působnosti valné hromady
Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele/jednatele společnosti
Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.
Podmínky účasti:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.
Požadavky na odbornou způsobilost:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ekonomický nebo technický
směr výhodou), praxe v řídící funkci minimálně 2 roky,
• organizační schopnosti,
• schopnost koncepční a metodické práce,
• dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti
správy nemovitostí,
• velmi dobré komunikační schopnosti,
• zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce na PC,
• znalost jednoho světového jazyka výhodou.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul,
• místo trvalého pobytu,
• kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu),
• telefonní a e-mailový kontakt,
• datum a podpis.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny
údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
(případně kopie dokladů o další kvalifikaci),
• motivační dopis (motivace k výkonu funkce),
• písemný návrh koncepce práce společnosti v rozsahu
max. 2 stran A4,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely řízení.
Předpokládané datum nástupu:
dohodou, po ukončení výběrového řízení.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději
do 24. 6. 2019 na adresu:
Město Klatovy
k rukám místostarosty Ing. Martina Kříže
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obálku označte „NEOTVÍRAT - výběrové řízení SNK s.r.o.“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Podklady pro výběrové řízení: Výsledky hospodaření Správy
nemovitostí Klatovy, s.r.o., za r. 2017 a 2018. (k dispozici na
https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp)

Město Klatovy
zastoupené společností
Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.
NABÍZÍ PRONÁJEM
nebytového prostoru
v Plánické ul. 3/I, Klatovy,
o celkové rozloze 240 m2
NABÍZÍ PRONÁJEM
nebytového prostoru
v Kollárově ul. 400/II, Klatovy,
o celkové rozloze 57 m2
další informace o pronájmu:
e-mail: pzika@snklatovy.cz
telefon: 376 310 682, 775 190 130, 602 154 673
www.snklatovy.cz
Možnost prohlídky a bližší informace na výše
uvedených kontaktech.

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Stálá divadelní scéna Klatovy – červen 2019
18. 6. úterý od 16.00, divadlo Klatovy
NAHLÍŽENÍ 2019
Divadelní přehlídka Literárně dramatického oboru ZUŠ J. Kličky
Klatovy. Veřejnosti se ve třech blocích představí 9 představení, která se
letos urodila pod režijním vedením učitelů M. Lukášové, P. Benešové
a V. Kábrta. Součástí programu budou i inspirativní recitační vystoupení.
Vstup postranním vchodem z náměstí.
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. Večer plný tance a zpěvu na téma elegance
a rodinné hodnoty z pohledu etiky a reality.
PŘIPRAVUJEME:
Zahájili jsme prodej předplatného na následující divadelní sezónu.
Abonmá 2019/2020 – přehled skupin: Večerní divadelní představení,
B – činohra Klatovy, C – činohra Klatovy, S – činohra Sušice,
K – Koncerty, D – Pohádky pro děti a rodiče, P – Klubové pořady.

www.divadlo.klatovynet.cz

Oblíbené koncertní duo Petr Novák a Tomáš
Hostýnek zahrají na dva klavíry naproti sobě, na
jeden klavír čtyřručně vedle sebe i každý sólově
díla Antonína Dvořáka a dalších českých a světových skladatelů napříč hudebními obdobími.
ÚNOR - ČAROVÁNÍ S KYTAROU – PROF.
ŠTĚPÁN RAK A JAN MATĚJ RAK
Koncert, kde zazní nejslavnější skladby těchto úžasných Mistrů kytary,
nebude nouze ani o improvizace a příjemné povídání. Tak, jak jsme na
koncertech se Štěpánem a Janem Matějem zvyklí...
BŘEZEN - MUZIKANTI, CO DĚLÁTE...?
Komponovaný pořad, který přiblíží Leoše Janáčka, hudební osobnost
světového formátu. Ve spolupráci s pedagogy a studenty ZUŠ J. Kličky
Klatovy pořad připravila Jana Marcinková Smolová.
DUBEN - HUDBA TÉMĚŘ PŘÍTOMNÁ
Večer složený z rozmanité hudby 20. století.
Na programu: J. Ježek, D. Milhaud, P. Eben a další...
Účinkují: Jan Aschenbrenner a hosté

Představení skupiny K – Koncerty:
LISTOPAD - VÁCLAV HUDEČEK A MARTIN HROCH
Koncert světoznámého houslového virtuosa Václava Hudečka a držitele
řady významných ocenění a uznávaného cembalisty Martina Hrocha.
PROSINEC - JIŘÍ SUCHÝ, JITKA MOLAVCOVÁ A ORCHESTR
DIVADLA SEMAFOR
Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří Suchý, se představí
v Klatovech za doprovodu orchestru divadla Semafor pod vedením
Jiřího Svobody. Společně se svou dlouholetou kolegyní Jitkou
Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu.
LEDEN - KLAVÍRNÍ RECITÁL TOMÁŠE HOSTÝNKA A PETRA
NOVÁKA Z DĚL ANTONÍNA DVOŘÁKA A DALŠÍCH
SKLADATELŮ

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.
11. – 16. 6. Lucerna 1/4 - SušDivOch
18. – 23. 6. Lucerna 2/4 - SušDivOch
25. – 30. 6. Lucerna 3/4 - SušDivOch
2. – 7. 7. Lucerna 4/4 - SušDivOch
9. – 14. 7. historická konference Barokní jezuitské Klatovy 2019
16. – 21. 7. Bystřická traktoriáda 1/2
23. – 28. 7. Bystřická traktoriáda 1/2
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

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.

Přehled pořadů všech skupin předplatného naleznete na:
www.divadlo.klatovynet.cz.
Podrobnější informace na tel. 720 531 095, 773 900 931
nebo e-mail: propagace@divadloklatovy.cz.
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
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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 červen:
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:
28. 5. – 29. 9. | PEKelně SE SOustřeď a jiné karetní hry
– výstava stolních her.
do 29. 9. | Nové přírůstky v muzejních sbírkách
– výstava nových sbírkových předmětů muzea.
27. 6. – 29. 9. 2019 | Lubomír Pěknice – výstava obrazů.
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 zájemci je mohou získat na webových stránkách muzea, facebooku
a v pokladně muzea. Pro účastníky turnaje bude připravena limitovaná
edice Pexesa klatovského muzea a další ceny. Hrací dny (dle počtu
přihlášených) jsou plánovány na červen (skupiny) a září (finále
a dohrávky). Aktuální informace budou uvedeny na webových
stránkách a facebooku muzea.

červen 2019

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 červen: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.
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 červen: so a ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.
Plné vstupné: 40,- Kč, poloviční vstupné: 20,- Kč
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
7. – 9. 6. 2019 a 30. 6. – 12. 7. 2019 | 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.

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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