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ZDARMA

Vážení Klatované,

restriktivní opatření přijatá 
v polovině března se 
postupně uvolňují a naše bytí 
se pomalu začíná navracet 
do běžných kolejí. V žádném 
případě to však neznamená, 
že se vracíme do stavu, na 
který jsme byli zvyklí před 
„koronavirem“. Považovali 
jsme jej za standard, na 
němž se nemůže nic změnit. 
A když, tak jen k lepšímu. 
Přiznejme si naprosto otev-
řeně, že určitá bezstarost-
nost, v níž jsme žili, je do 
značné míry pryč. 

Ruku v ruce se zastave-
ním hospodářského chodu 
země totiž přicházejí závaž-
né a nepříjemné dopady, jež 
budeme muset v násle-
dujících měsících (letech) 
s velkou rozvahou a obez-
řetností řešit. Velmi bych si 

přál, aby firmy dokázaly 
ustát výpadky svých výrob-
ních programů, a díky tomu 
bylo nezaměstnaností zasa-
ženo co nejméně lidí. Přesto-
že „město“ může v danou 
chvíli přispět jen zlomkem, 
činíme tak. Především proto 
zastupitelé nezastavili ani 
jednu z již schválených 
investičních akcí, oprav a re-
konstrukcí. Celou řadu prací 
navíc provádí menší lokální 
zaměstnavatelé. Můžeme si 
to dovolit díky dobrému 
hospodaření v minulých 
letech, a tím vytvořené 
finanční rezervě. 

K čemu jsme bohužel 
byli nuceni přistoupit, je po-
zdržení velkých investičních 
akcí, jejichž rozpočtované 
náklady se pohybují v řádech 
mnoha desítek milionů 
korun. Za všechny uvedu 
alespoň rekonstrukci bývalé 
porodnice (cca 170 mil. Kč). 
Obezřetnost zastupitelů je 
více než oprávněná. I přesto, 
že jsme vládními představi-
teli vybízeni k intenzivnímu 
investování a ujišťováni, že 
finance samosprávám ne-
ubydou. Současná realita je 
ale naprosto jiná. Nejde ani 
tak o přímé náklady spojené 
s hygienickými opatřeními 
v minulých týdnech. Výraz-
ně horší jsou výpadky příjmů 
města, jež zcela logicky 
nastávají, neboť jsou závislé 
na výběru daní. 

Věřím, že při maximální 
míře rozumu a opatrnosti si 

dokážeme s nastalou situací 
poradit. Rozhodování o jed-
notlivých prioritách budou 
složitější a možná častěji 
zazní slůvka „ne“ či „pozdě-
ji“. Je to snad pochopitelné. 
Ostatně každý z nás se snaží 
rozvážně hospodařit doma 
a v případě města se nejedná 
o nic jiného, než o náš trochu 
větší domov. Domov, ve 
kterém se snažíme zajistit 
základní potřeby a také si je 
ochránit. 

Mrzí mne, že uprostřed 
všech informací trochu 
zapadly dvě stavební akce 
související s vodou. Někdy 
nám chybí, jindy jí výrazně 
přebývá. Obojí je zlé. Proto 
mám radost jak z dokončení 
vodovodu a kanalizace do 
Točníka, tak z finišující vý-
stavby suchého poldru jako 
protipovodňového opatření 
nad bytovkami u lubské 
školky. Na jejich financo-
vání se částečně podílely 
i státní dotace. 

Budu velmi rád, pokud 
stát dostojí svým slovům 
a doplní samosprávám finan-
ční prostředky, jež v tuto 
chvíli použil pro svoji po-
třebu. Je to nezbytné pro 
rozběhnutí ekonomiky, jejíž 
důležitou součástí jsou 
i malé lokální firmy. Je to 
v konečném důsledku zcela 
zásadní pro každého z nás. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání rady města

Úterý 23. 6. 2020



Máme radost z finančních rezerv, které jsme vytvořili. Přáli 
jsme si věnovat je na nové investice. Netušili jsme, že je budeme 
muset použít i na profinancování „koronavirové krize“. 
Závěrečný účet zastupitelé schválili jednomyslně. Rád bych 
poděkoval všem, kteří se podíleli na jeho sestavení a projednání, 
ale i správcům jednotlivých kapitol i uvážlivým paním a pánům 
zastupitelům a radním, kteří k finančním a rozpočtovým otázkám 
přistupují rozvážně a racionálně. Doklady závěrečného účtu 
města a našich organizací včetně inventarizací a auditu roční 
účetní závěrky najdete na webových stránkách města, v části 
věnované rozpočtu.

Druhé rozpočtové opatření roku 2020 přidalo do rozpočtu 
příjmy ve výši 103,9 mil. Kč, výdaje ve výši 108,2 mil. Kč, snížili 
jsme tudíž rozpočtovou rezervu o částku 4,3 mil. Kč na aktuální 
výši 152,5 mil. Kč. Na straně příjmů jsme do rozpočtu zařadili 
povícero neinvestičních a investičních dotací, na straně výdajů 
jsme některé z těchto dotací přidělili na příslušné projekty 
(zejména v oblasti sociální např. na činnost městského ústavu 
sociálních služeb, pochvalu pak zaslouží vedení této naší 
příspěvkové organizace za aktivní přístup k získávání těchto 
dotací), částkou 4 mil. Kč jsme podpořili klatovské atlety, kteří 
získali hezkou dotaci na rekonstrukci svého areálu a potřebovali 
pomoc při dofinancování akce. Také jsme zvýšili rezervu na 
krizové stavy, a to celkem o více než 1,1 mil. Kč.

A právě „rezerva na krizové stavy“ a informace o aktuální 
situaci města v „koronavirové krizi“ (používám tuto zkratku, 
jinak bych musel situaci popisovat obšírněji a možná méně 
srozumitelně) byla dalším z bodů programu zastupitelstva. Pan 
starosta Salvetr informoval zastupitele o všem, co v posledních 
týdnech a měsících proběhlo, tedy nejen o opatřeních v rámci 
zvládání stavu nouze, ale i o postupném rozvolňování zákazů 
a příkazů. Předpokládám, že o tom bude psát podrobněji on sám, 
proto jen stručně: až doposud město uhradilo mimořádné výdaje 
ve výši 1,3 mil. Kč (v tom jsou zahrnuty hygienizace škol 
a školek v částce cca 600 tis. Kč). Ihned na počátku nouzového 
stavu rozhodla rada města o 100% snížení nájmů z nebytových 
prostor, které město vlastní a pronajímá, a to po dobu trvání 
nouzového stavu. Za 66 dnů tak město nedostane nájemné ve výši 
1,4 mil. Kč (věříme však, že jde vlastně svého druhu o investici). 
Celkem až doposud rozpočet města na krizi tratí 2,7 mil. Kč. 
V minulém týdnu jsme uskutečnili mimořádné operativní rozbory 
příspěvkových organizací města. Ty byly na jednání velmi dobře 
připraveny, byť termín byl přísný a úkoly nelehké. I jich se dotkl 
nouzový stav. Předběžný propočet jejich ztrát činí necelé 3 mil. 
Kč (a samozřejmě nezapomínáme na to, že organizace také cosi 
ušetřily – netopilo se ve školách, „neběžel“ krytý plavecký bazén 
atd.). Důsledky nouzového stavu se začínají projevovat i na 
inkasu tzv. sdílených daní. Ke konci května je „meziroční propad 
sdílených daní“ dán částkou 8,5 mil. Kč. Propad proti rozpočtu 
sdílených daní na rok 2020 činí nyní více než 16 mil. Kč. Je velmi 
těžké odhadnout, o kolik na sdílených daních letos „přijdeme . Ve 
hře je příliš mnoho neznámých, k dispozici jsou zatím jen 
„odhady – např. ministerstva financí . Současné odhady a jejich 
aplikace na město Klatovy hovoří o poklesu sdílených daní ve 
výši nad 50 mil. Kč (50 – 65 mil. Kč?). Rozpočtová rezerva, 
kterou jsme v minulých letech vytvořili, by nám měla umožnit 
tyto ztráty kompenzovat („pokrýt“). Přesto však nemůžeme 
vyloučit určité výkyvy v cash flow. I proto zastupitelé přijali 
rozhodnutí získat střednědobý revolvingový úvěr. I proto starosta 

“

“

Dámy a pánové, milí čtenáři 
Zpravodaje,

v úterý 26. 5. 2020 se po delší 
pauze způsobené nouzovým 
stavem opět sešlo zastupitel-
stvo našeho města. Na progra-
mu mělo celou sérii finančních 
a rozpočtových otázek. Závě-
rečný účet města za rok 2019, 
2. rozpočtové opatření roku 
2020, provozní úvěr i aktuální 
rozpočtovou a finanční situaci.

V roce 2019 jsme hospo-
dařili zodpovědně, obezřetně, 
dostáli jsme požadavkům na 

péči řádného hospodáře. Dosáhli jsme vyšších příjmů, než jsme 
rozpočtovali, naopak v žádné podstatné výdajové položce jsme 
nepřekročili plánované částky. Celkový pohled na hospodaření 
města dává následující tabulka:

Stručně ji lze komentovat:
a) Do roku 2019 jsme vstupovali s 278,9 mil. Kč na svých účtech, 

rok jsme končili s částkou 321,3 mil. Kč, a to v „rozpočtové 
činnosti“ (mimo to jsme měli koncem roku v hospodářské 
činnosti k dispozici dalších 22 mil. Kč).

b) Celkové příjmy dosáhly částky 700,1 mil. Kč, z toho příjmy 
neinvestiční představovaly 623,8 mil. Kč, příjmy investiční 
pak 76,3 mil. Kč. Rozpočet příjmů celkem byl naplněn na 
104,16 %.

c) Výdaje dosáhly částky 644,2 mil. Kč, z toho výdaje 
neinvestiční jsou dány částkou 461,7 mil. Kč, investiční pak 
částkou 182,5 mil. Kč. Výdaje celkem nebyly překročeny, 
čerpáno bylo 87,5 % předpokládaného rozpočtu.

Pozitivní je stabilní vývoj tzv. provozní marže. V posledních 
třech letech osciluje okolo 26 % - viz tabulka:
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%
SK/URO

104,16 %

102,94 %

95,28 %

72,50 %

87,49 %

-87,06 %

99,99 %

Rozpočet města
- údaje v tis. Kč

Fin. prostředky - poč. stav

Příjmy celkem

Příjmy kapitálové

Neinvestiční výdaje celkem

Výdaje celkem

Kapitálové výdaje celkem

Rozdíl „Příjmy - Výdaje“

Splátky úvěrů

104,31 %Příjmy neinvestiční

Skutečnost
12/2019

Upravený
rozpočet

2019

700.084672.155

76.25374.076

461.746484.642

182.469251.687

644.214736.329

55.870-64.174

-15.294-15.295

623.831598.079

Schválený
rozpočet

2019

476.896

1.500

319.955

6.810

326.765

150.131

-15.295

475.396

100,00 %278.877278.877104.907

159,62 %

Financování

Rozpočtová rezerva města

1.8390

321.292199.408

0

275.743

Provozní příjmy

Provozní marže

% provozní marže

Provozní výdaje

623.831

162.085

25,98 %

461.746

rok 2019

556.557

146.560

26,33 %

409.998

rok 2018

494.213

127.454

25,79 %

366.759

rok 2017údaje v tis. Kč

pokračování na straně 3
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Vážení občané,

v několika předchozích čís-
lech Zpravodaje jsme se 
věnovali různým opatřením, 
kterými jsme se museli, či 
stále musíme řídit. Týkalo se 
to i pořádání akcí, které jsme, 
bohužel, museli rušit. Lidé se 
často ptají, jak to bude s vět-
šími kulturními pořady dále, 
pochopitelně je nejvíce zajímá 
klatovská pouť. Pokud vše 
půjde podle plánu dalšího roz-
volňování a navyšování počtu 
možných účastníků, budeme 
postupně uvolňovat i městské 

akce a týká se to i klatovské pouti. Je však nutno dodat, že po-
kud její konání bude možné, bude menší a budou ji doprovázet 
různá opatření. Některé prostory však lze přizpůsobit pro 
kulturní vyžití i za současných platných pravidel – například 
Klatovskou pouťovou heligonku v prostorách letního kina, 
kterou městské kulturní středisko chystá. 

Z připravovaného programu můžu jmenovat například 
24. června koncert skupiny The Tap Tap. Jde o kapelu studentů 
a absolventů školy Jedličkova ústavu, která v Klatovech 
neúčinkuje poprvé. Její vystoupení chystáme pod hlavičkou 
akce Táhneme za jeden provaz, kterou každoročně pořádáme 
v rámci projektu Zdravé město. Akce je zaměřena na sblížení 
zdravých lidí s těmi jakkoliv handicapovanými, bohužel bez 

dalších doprovodných aktivit. Chystáme také Barokní noc. 
Rádi bychom v červenci a v srpnu uspořádali v rámci 

daných možností i tradiční letní koncerty na náměstí - kapela 
Katapult v červenci a Arakain v srpnu. I pro tyto akce pochopi-
telně platí, co jsem již popsal na začátku svého příspěvku, 
a jejich uskutečnění je tak zatím stále s otazníkem. Letní páteč-
ní koncerty (doposud na renesančním dvorku domu čp. 66/I), 
chceme nově vyzkoušet v prostorách nádvoří jezuitské koleje. 

V srpnu se uskuteční čtvrtý ročník oživených prohlídek 
městem (13. a 15. srpna). Vzhledem k letošnímu 760. výročí 
založení Klatov se zaměříme s ochotníky na průřez historií 
města. Při přípravě nám slíbil pomoc herec a hudebník Petr 
Batěk. Jak už jsem psal v květnovém čísle Zpravodaje, oslavy 
výročí města chystáme na tři dny od soboty 26. září do pondělí 
28. září. 

O konání zmíněných akcí a jejich formě vás budeme 
průběžně informovat. Připomínám také, že je už možné 
navštívit třeba klatovské kino, městskou knihovnu, pavilon skla 
a ostatní památky. I zde je samozřejmě třeba dodržovat 
hygienická opatření. Aktuální informace o konání akcí získáte 
v Informačním centru, na  a Facebooku.

Rád bych ještě na závěr uvedl, že novým ředitelem 
Městského kulturního střediska Klatovy se stal pan Karel 
Kotěšovec, který uspěl ve výběrovém řízení vypsaném na tuto 
pozici. 

Přeji Vám pohodové a klidné léto.

www.klatovy.cz

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Plánování kulturních pořadů je nyní složitější

města správně uvedl, že „budeme držet všechny projekty, které 
jsme započali, ale nebudeme rozhodovat o žádných nových 
velkých investicích .  

Odezněla nejpřísnější opatření nouzového stavu a my jsme 
mohli uskutečnit první jednání se zpracovatelskými týmy, které 
pro nás mají záhy připravit nové strategie cestovního ruchu 
a smart city, generely zeleně, dopravy a veřejného osvětlení. 
Rádi bychom, aby dokumenty, které vzniknou, nebyly jen 
formálním naplněním povinnosti takové dokumenty mít. Aby 
byly „k něčemu . Chceme práci jednotlivých týmů propojit 
a koordinovat všude tam, kde to je možné. Aby mohly týmy 
správně začít, musí samozřejmě oslovit i Vás, občany našeho 
města. Formou dotazníků, šetření, „papírově“ i prostřednictvím 
chytrých formulářů na internetu. V této chvíli týmy „pilují“ své 
dotazníky a analytické plány. Věřím, že se jim podaří vytvořit 
rozumný systém, jak Vás oslovit a získat poznatky o tom, co si 
myslíte a co Vás trápí, a přitom aby Vás týmy „neobtěžovaly . 
Pokud Vás strategie a generely zajímají, poskytněte prosím 
týmům svůj názor, radu, pomoc. 

Přeji Vám krásné léto a věřím, že se nám podaří najít 
cesty, jak projít oním pomyslným „koronavirovým údolím“, 
a že to, co je před námi, budeme brát jako příležitost. Lépe je 
být veselý než smutný, a to i v časech, které veselé nejsou.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

“

“

“

dokončení ze strany 2
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Kulturní dům od poloviny května do září prochází rekonstrukcí, 
proto v KD nebudou žádné akce. Vstup do KD bude jen 
HLAVNÍM VCHODEM, kde bude i předprodej a otevírací doba 
předprodeje je změněna na PONDĚLÍ – PÁTEK od 9.00 – 13.00 
hod. V případě potřeby vrácení vstupenek možno domluvit 
individuální návštěvu na tel.: 724 823 466.

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

 
Od 26. 5. 2020 je ČERNÁ VĚŽ otevřena denně mimo pondělí 

od 9.00 - 17.00 hod. Tel.: 733 303 654.

NÁHRADNÍ TERMÍNY ZA ZRUŠENÉ AKCE, VSTUPENKY 
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI:

2. 10. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | 
ČERNOBÍLEJ SVĚT – VIKTOR SHEEN
Pořádá: Sold Out Solutions. 
VSTUP: 15+ (pod 15 let v doprovodu dospělé osoby). 

5. 10. | pondělí | 19.21 | KD Klatovy | 
Tomáš Klus – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akustické 
podobě. Koncertní den je rozdělen do dvou fází: dopolední, jen 
pro školy 10.00 – 12.00 hod. a večerní, veřejný koncert.

14. 10. | 20.00 | středa | KD Klatovy | NA STOJÁKA – live 
Vystoupí Karel Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg. 

16. 10. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | ObrFest 2020 
Pořádá TRAUTENBERK, Morčata na útěku, Second Breath.

17. 10. | 19.00 | KD Klatovy | 
HELENA – Vzhůru k výškám TOUR 2020
„Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z mého bohatého 
repertoáru a také na mého hosta,“ těší se Helena. Po koncertě 
proběhne autogramiáda.

13. 11. | pátek | 20.00 | KD Klatovy | 
ŠKWOR – Uzavřenej kruh Tour II.
Koncert vyprodán, děkujeme.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2020:

Informace o kurzu tance a společenské výchovy Jaro 2020, který 
byl kvůli nouzovému stavu přerušen: 

Bohužel se nám nepodaří zachovat pro taneční kurzy pátek, lekce 
proběhnou ve čtvrtek.

Lekce kurzu I.:
24.   9. 2020 – Karneval
  1. 10. 2020 – Stolování
15. 10. 2020 – vyučovací lekce
22. 10. 2020 – Závěrečná lekce

Lekce kurzu II.:
17.   9. 2020 – 2. prodloužená lekce
24.   9. 2020 – Karneval
  8. 10. 2020 – Stolování
15. 10. 2020 – vyučovací lekce
27. 10. 2020 – Závěrečná lekce

https://www.mksklatovy.cz/ 
page/9804/article/7072/tanecni-pro-mladez-2020

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Pokud by nebylo možné z vážných důvodů 
taneční kurz v náhradním termínu dokončit, 
na vyžádání Vám vrátíme poměrnou část 
kurzovného.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 2020:
Informace o tanečních pro dospělé Jaro 2020, které byly kvůli 
nouzovému stavu přerušeny:
Plánujeme nový podzimní kurz tanečních pro dospělé, který bude 
probíhat v termínech: 13.; 20.; 27. 9.; 4.; 11.; 18.; 25. 10.; 8.; 15.; 
22. 11. 2020. Účastníci jarního kurzu se mohou opět přihlásit 
a kurzovné jim bude sníženo o poměrnou zaplacenou část z jarního 
termínu. Pokud nebudou mít zájem pokračovat, bude jim poměrná 
část vrácena. Do kurzu se mohou hlásit i noví zájemci.
MKS děkuje za pochopení.

PŘIPRAVUJEME: 

11. - 12. 7. | KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA

17.; 24.; 31. 7. | HUDEBNÍ PÁTKY NA NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ 
KOLEJE

18. 7. | KATAPULT - koncert

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: 

„LETEM STRAŠIDELNÝM SVĚTEM“ 3. – 7. 8. 2020
MKS připravuje tradiční příměstský tábor, letos mimořádně v kině 
Šumava. Bližší informace a přihlášky na webu MKS. 
Přihlášky: 

KINO ŠUMAVA

Podrobněji na 
Kino Šumava též na Facebooku!
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením.   
Tel.: 376 311 342
Pro zasílání programů s předstihem napište svoji mailovou adresu na: 

https://forms.gle/ghy7AM14UmviKr3r5

www.mksklatovy.cz

http://www.mksklatovy.cz/page/9812/kino-sumava

kino@klatovsko.cz

Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na 
. 

Najdete nás též na facebooku .
www.mksklatovy.cz

www.facebook.com/mksklatovy/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy 
Josefa Kličky Klatovy (všechny obory) se 
uskuteční v týdnu od 22. června 2020. 

Více informací, konkrétní termíny a přihlášky 
naleznete na www.zusklatovy.cz

ZUŠ Klatovy

přijímací zkoušky:
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TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY

od Plzně-jihu, Klatovska po Šumavu

Každý týden Zprávy z regionu  5.00 24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.

  2. 7. 6. Lucerna - divadlo Bolešiny 1/3
  9. 14. 6. Lucerna - divadlo Bolešiny 2/3
16. 21. 6. Lucerna - divadlo Bolešiny 3/3
23. 28. 6. koncert Weget rock
30. 6. 5. 7.  Pouť v Auto Nejdl Klatovy

Sledujte zdarma vysílání i na internetu - 

–

 –   
 – 
 – 
 – 

 – 

www.filmpro.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Zahradní - úsek Milady Horákové - „obytná zóna“
Termíny provedení:
Vodovod: 11. 4. – 15. 5. 2020 - hotovo,
Plynovod: 11. 5. – 4. 6. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 1. 6. – 30. 6. 2020.
Stavba v Zahradní ulici bude provedena za úplné uzavírky vozovky 
po výše uvedených úsecích. Přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd do obytné zóny bude 
zabezpečen od Karafiátové a Fráni Šrámka.

Mánesova - úsek od čp. 807 po odbočku ke sportovní hale
Termíny provedení: 
Vodovod - úpravy hrnečků: 23. 3. – 9. 4. 2020 - hotovo.
Plynovod: 8. 6. – 14. 7. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 16. 7. – 16. 8. 2020.

Domažlické předměstí - úsek od čp. 644 po čp. 638
Termíny provedení: 
Plynovod: 25. 3. – 7. 4. 2020 - hotovo, 
propojení plynovodů – 31. 8. 2020,
Vodovod: 6. 8. – 4. 9. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 5. 9. – 7. 10. 2020.

Domažlické předměstí - úsek od čp. 636 po čp. 647
Termíny provedení: 
Plynovod: 7. 4. – 22. 4. 2020 - hotovo, 
propoj plynovodů – 21. 8. 2020,
Vodovod: 15. 7. – 5. 8. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 10. 8. – 28. 8. 2020.

Domažlické předměstí - úsek od čp. 637 po čp. 626
Termíny provedení: 
Plynovod: 22. 4. – 30. 4. 2020 - hotovo, 
propojení plynovodů – 17. 8. 2020,
Vodovod: 23. 6. – 14. 7. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 3. 8. – 21. 8. 2020.

Domažlické předměstí - úsek od čp. 631 po čp. 627
Termíny provedení: 
Plynovod: 4. 5. – 11. 5. 2020 - hotovo, 
propojení plynovodů – 11. 8. 2020,
Vodovod: 1. 6. – 22. 6. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 23. 6. – 14. 7. 2020.

Milady Horákové - úsek Karafiátová - Zahradní
Termíny provedení:
Vodovod: 18. 5. – 10. 6. 2020,
Plynovod: 20. 7. – 5. 8. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 6. 8. – 6. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší 
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 2. etapa (ulice Krátká 
+ MK před čp. 494-497) – vozovky, parkovací plochy, odvodnění, 
veřejné osvětlení,  stezka pro pěší a cyklisty, T-Mobile.
Termín provedení celé stavby: 13. 3. – 25. 6. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovek a chodníků. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Výstavba kanalizace a vodovodu v obci Dehtín, oprava železničního 
viaduktu - investor Správa železnic, státní organizace.
Probíhá výstavba v obci. V měsíci květnu došlo k uzavírce železničního 
viaduktu na silnici I/27.  V období od 15. 5. do 7. 6. 2020 úplná uzavírka 
viaduktu - objízdné trasy ve směru od Klatov přes obec Točník, ve směru 
od Plzně přes obec Malechov. V období od 8. 6. do 15. 6. 2020 úplná 
uzavírka silnice ve směru od Klatov. Objízdná trasa povede přes obec 
Točník. Směr od Plzně bude průjezdný.

Točník – oprava povrchu komunikace za čp. 1 
Termín provedení: cca jeden týden v červnu.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky dotčené komunikace. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.

Podrobnější informace o všech prováděných akcích Vám sdělí 
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: , nebo 
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail:  
Tomáš Popelík, tel. 376 347 235, mail: .

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz

tpopelik@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz,

Opravy komunikací v červnu 2020
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

ilustrační foto
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  Prázdninový provoz školských zařízení:
Období školního vyučování ve druhém pololetí školního roku 
2019/2020 bude ukončeno v úterý 30. 6. 2020.
Pro děti a žáky klatovských MŠ a ZŠ o hlavních prázdninách 
provoz zajišťují tato zařízení:

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková org.:

V období od 1. 7. do 31. 7. 2020 budou v provozu pracoviště: 

V období od 3. 8. do 21. 8. 2020 budou v provozu pracoviště:

Základní školy:
V období od 1. 7. do 31. 7. 2020 provoz zajišťuje školní družina

Základní školy Klatovy, Čapkova ul. 126.
V období od 1. 8. do 30. 8. 2020 provoz zajišťuje školní družina

Základní školy Klatovy, Plánická ul. 194.

  Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve 
všech základních školách, středních školách a základních 
uměleckých školách v úterý 1. 9. 2020. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 
2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno ve středu 30. 6. 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 
2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 
a skončí v neděli 3. 1. 2021. Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny 
v Klatovech od pondělí 15. 2. do neděle 21. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 4. 2021, v pátek 
2. 4. 2021 je státní svátek.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 
31. 8. 2021.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

MŠ Koldinova - pro děti z MŠ Koldinova a MŠ Studentská
MŠ Podhůrecká - pro děti z MŠ Podhůrecká, MŠ Karafiátová,

  MŠ Máchova a MŠ Kal
MŠ U Pošty - pro děti z MŠ U Pošty, MŠ Luby, 

  MŠ Národ. mučedníků

MŠ Studentská - pro děti z MŠ Studentská, 
MŠ Národních mučedníků - pro děti z MŠ Národních mučedníků

  a MŠ U Pošty,
MŠ Luby - pro děti z MŠ Luby
MŠ Karafiátová - pro děti z MŠ Karafiátová a MŠ Kal  
MŠ Máchova - pro děti z MŠ Máchova, MŠ Podhůrecká 

  a MŠ Koldinova 
Od 24. 8. 2020 budou otevřeny všechny mateřské školy 
v Klatovech.

  

Odbor školství, kultury

a cestovního  ruchu informuje:
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út -  ne  10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.

Výstava do 19. 7. 2020 
Otis Laubert / Systém i hra
Otis Laubert je jedním z nejoriginálnějších slovenských umělců 
současnosti. Základem jeho práce je sbírání všeho, co může pro 
své koláže, asambláže, objekty či instalace použít. Postupně 
dospěl k mnoha okruhům, v nichž se projevil smysl pro krásu 
všednosti, pro vytvoření nové skutečnosti z nasbíraných frag-
mentů, dokládajících charakter místa i času. K nejzákladnějším 
patří Sbírky, které se rozvíjejí již od šedesátých let a řadí se do 
podskupin podle druhu užitých prvků. Jiný soubor představují 
Interpretace, v nichž umělec vychází například z reklamních foto-
grafií nebo reprodukcí obrazů, které dotváří dalšími „sbírkovými“ 
předměty. Křehký půvab mají koláže ze souboru Pikasovo modré 
a růžové období, ve kterém se projevuje Laubertův cit pro rytmus 
prvků, pro jejich nezvyklé propojení a pro „básnické“ vyjádření.
Důležitou řadu tvoří koláže či asambláže s užitím textilu 
s jednoduchým opakujícím se vzorem, který Laubert využil jako 
strukturu pro umístění trojrozměrných prvků. Vznikl tak rozsáhlý 
soubor nazvaný Komentáře ke komerčnímu textilu, který však má 
opět několik podskupin. Vzory koberců pak dotvořil buď bižuterií 
nebo dalšími předměty, jimiž zvýraznil původní vzor. Metodu 
interpretace využil i v sérii Fotografií. Na portrétech zakrýval 
tváře nebo jejich části různými dřevěnými nebo umělohmotnými 
prvky, takže snímky získaly úplně odlišný význam. Samostatnou 
kategorii pak tvoří prostorové instalace, jejichž idea byla mnohdy 
daleko starší než realizace.
Galerie U Bílého jednorožce je svým členitým prostorem pro 
umělcovu tvorbu takřka ideální. Mohou se tu totiž do jisté míry 
oddělit a zároveň i provázat jednotlivé okruhy jeho různorodé 
práce.
Kurátor výstavy: Jiří Machalický.

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

25. 6. 2020 od 18 hodin, kostel sv. Vavřince v Klatovech
vernisáž výstavy Společné cesty 8.
Již poosmé budou představena díla výtvarníků klatovského 
regionu. Hlavním pořadatelem výstavy je město Klatovy, galerie 
podporuje akci po provozní a technické stránce. 
Výstava potrvá do 26. 7. 2020.

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne   9 – 12, 12.30 – 17 hodin

Do 23. 8. 2020, zámek Klenová 
Pod povrchem / Umění 70. a 80. let 
ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Ve svobodných šedesátých letech se podobně jako v celém světě 
dařilo současnému umění v socialistickém Československu. 
Nastal však zlom po okupaci Československa vojsky Varšavské 
smlouvy a mnozí umělci pak již nemohli vystavovat, zejména 
když veřejně projevovali názory spojené s předešlým obdobím. 
A tak jsou sedmdesátá a osmdesátá léta označována jako doba 

pokračování na straně 7
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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v KlatovechVlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: i ,   
Otevírací doba červen:       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 spolu-
pracovníci – výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho muzea.

Výstavy v hlavní budově muzea: 
do 28. 9. | SPODÁNKY A RANOŠENKY 

– výstava k dějinám spodního prádla u nás. 
do 28. 9. | HYGIENA NAŠICH PŘEDKŮ 

– střípky z dějin péče o hygienu těla u našich předků. 
do 28. 9. | PRAHA STOVĚŽATÁ 

– výstava textilních obrazů zhotovených technikou textilní
 koláže pro přehlídku českých tvůrců na Prague Patchwork 

Meetingu v uplynulých letech. 

nfo@muzeumklatovy.cz www.muzeum.klatovynet.cz

Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy muzea:
plné:                                                                  60,- Kč
snížené:                                                             30,- Kč
rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)                       140,- Kč
hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)     20,- Kč
mimořádné vstupné plné 100,- Kč
mimořádné vstupné snížené 50,- Kč

do 28. 9. | „V“ JAKO VÍTĚZSTVÍ – 5. KVĚTEN 1945 
– výstava k osvobození Klatovska.

STUDOVNA A BADADATELNA MUZEA PRO VEŘEJNOST 
UZAVŘENA.

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–so 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, 

neděle a pondělí zavřeno;
Vstupné do barokní lékárny: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
Maximální počet návštěvníků v expozici je v současné době 8 osob. 
Možnost zakoupení společné vstupenky do barokní lékárny 
a klatovského muzea (plné 110 Kč; snížené 60 Kč; rodinné 250 Kč; 
hromadné 40 Kč).
Návštěva barokní lékárny mimo otevírací dobu vzhledem k současným 
podmínkám není možná.

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 před-
stihu na telefonním čísle: 721 721 908 (pouze pro skupiny nad 10 osob), 
mimořádné vstupné: 80/40 Kč.

červen 2020

„temna“, kdy nebylo možné se sdružovat ve skupiny, vystavovat 
v oficiálních galeriích a mnozí nesměli svá díla ani prodávat. Přes 
všechny překážky však skuteční umělci pokračovali dál a úroveň 
jejich tvorby se nijak nesnižovala. Naopak někteří dosáhli nových 
vrcholů a ztížené podmínky ještě přispěly k originalitě jejich 
projevu. K nim se řadí Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini, Jiří 
Kolář, Ladislav Novák, Běla Kolářová, Bohumír Matal, Milan 
Grygar, Zdeněk Sýkora, Aleš Veselý, Radek Kratina, Dalibor 
Chatrný a další z těch, kteří se prosadili již dříve. Jiní odešli 
v různých obdobích do ciziny, kde se přirozeně vřadili do 
mezinárodního vývoje. K nim patří Vladimír Škoda, Jiří Kolář, 
Jan Kotík, Běla Kolářová, Tomáš Rajlich a mnozí další. 
V osmdesátých letech pak nastoupila nová generace 
představovaná například volným seskupením 12, 15, pozdě, ale 
přece, k němuž se řadí Václav Bláha, Jiří Sopko, Ivan Ouhel, 
Michael Rittstein, Ivan Kafka a další. V závěru osmdesátých let 
pak přišli ještě mladší umělci jako Margita Titlová Ylovsky, 
Vladimír Merta. Z dnešního pohledu se tedy ukazuje, že období 
tzv. normalizace bylo umělecky až překvapivě plodné a že se 
výrazné osobnosti dokázaly vypořádat s nepřízní politické 
a společenské situace. Ve sbírkách Galerie Klatovy Klenová jsou 
zmínění autoři dobře zastoupeni, jejich díla byla zčásti zakoupena 
již koncem osmdesátých let a po skončení komunistického režimu 
se postupně zaplňovaly dříve vzniklé mezery.
Kurátor výstavy: Jiří Machalický.

Do 12. 7. 2020, purkrabství hradu Klenová
Ivan Rupeš / Nedokončené příběhy
Výstava s názvem Nedokončené příběhy (2012–2019) je první 
ucelenou prezentací Ivana Rupeše (1963) – a to nejen v Čechách. 
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Autor představí černobílé fotografie ze svých soukromých či pra-
covních cest po Kanadě. Některé záběry jsou záznamem objev-
ných procházek po Torontu, kde řadu let žije. Autorovy snímky 
mají nejblíže k subjektivnímu dokumentu či  městské krajině. 
Kurátorka výstavy: Jolana Havelková.

13. 6. 2020, sýpka Klenová 
LandArt / Prorůstání – od země k zemi 
Výstava prezentuje soubor fotografií, které dokumentují tříletý 
projekt s názvem Prorůstání – od země k zemi, na kterém 
spolupracovala Galerie Klatovy / Klenová, Fakulta designu 
a umění Ladislava Sutnara a města Schönsee (DE) a Vilseck 
(DE). Prezentovány zde fotograficky budou umělecké realizace 
studentů ateliéru Socha a prostor prof. Jiřího Beránka a dalších 
přizvaných výtvarníků z České republiky a z Německa. Část 
objektů vyobrazených na fotografiích lze nalézt přímo na 
Klenové, další se nachází v Bügellohe a ve Vilsecku.  Tato akce je 
podpořena programem Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.
Kurátor výstavy: Jan Van Woensel.
Výstava potrvá do 16. 8. 2020.

Koncert: 19. 6. 2020, 18.00, hrad Klenová
Naďa Urbánková a Bokomara
Pětinásobná Zlatá slavice Naďa Urbánková se vrací na koncertní 
pódia v doprovodu Luboše Javůrka a jeho Bokomary. Paní Naďa 
Urbánková patřila zejména v sedmdesátých letech k naprosté 
špičce na naší populární scéně. Zpívala a hrála v legendárním 
Semaforu a zejména s Country beatem Jiřího Brabce natočila 
několik vpravdě nesmrtelných písní.



V loňském roce vyhlásilo město Klatovy výběrové řízení na 
nového dopravce městské hromadné dopravy v Klatovech, 
protože stávajícímu dopravci, ČSAD autobusy Plzeň a.s., 
skončila smlouva. Nejnižší nabídku za ujetý kilometr podala 
v rámci elektronické aukce místní firma Klatovská dopravní 
společnost s.r.o.

Podmínkou soutěže bylo dodání čtyř zcela nových 
autobusů, dvou menších do 62 přepravovaných cestujících 
a dvou větších do 85 cestujících v bezbariérové úpravě. 

Autobusy jsou nízkopodlažní s plošinou pro vozíčkáře a pro 
kočárky. Pro cestující na invalidním vozíku či maminky 
s kočárky bude uvnitř vyhrazeno separované bezpečné místo. 
Všechny vozy budou vybaveny bezplatným Wi-Fi připojením 
a na vyhrazených sedadlech USB nabíječkami pro mobilní 
telefony a tablety. V letních měsících cestující, nastupující 
z horkem sálajících klatovských ulic, usednou do osvěžujícího 
klimatizovaného prostředí. Naopak v zimě jistě ocení příjemně 
vytopený vnitřní prostor vozů. Podlaha je v protiskluzovém 
provedení, tudíž se cestující v zimním období nemusí obávat 
uklouznutí a podobně. V neposlední řadě Klatované mohou 
očekávat příjemný personál, který je připraven kdykoli 
poskytnout pomoc nebo informace týkající se provozu městské 
hromadné dopravy.  

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

MHD od července s novým dopravcem

foto: Hospodářský odbor, MěÚ Klatovy
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Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o pozemních 
komunikacích, která umožňuje městům a obcím účinněji se 
vypořádat s odstavenými a nepojízdnými vozidly na 
komunikacích.

Původní právní úprava sice definovala, co je to vrak 
(vozidlo zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních 
komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, 
doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo 
konstrukce silničního vozidla), avšak na komunikacích jsou 
odstavována vozidla, která poměrně striktní definici vraku 
nenaplňují, ačkoli provozována být nesmějí.

Nově je vrak definován jako vozidlo, které má více jak 
6 měsíců „propadlou“ technickou prohlídku. Vrakem je také 

vozidlo, které není možné identifikovat prostřednictvím 
identifikačního čísla vozidla (VIN) umístěného na karoserii 
nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku 
(např. z důvodu záměrného zničení, odstranění či znečitelnění 
VIN). Provozovatel vraku bude vyzván k odstranění závady 
(zajištění technické prohlídky) nebo k odstranění vozu z komu-
nikace. Pokud tak neučiní, bude vozidlo odtaženo a po 
zákonem stanovených lhůtách prodáno ve veřejné dražbě nebo 
rovnou zlikvidováno. Veškeré náklady spojené s odtažením 
vozidla bude hradit jeho provozovatel.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ Klatovy

Odstraňování vraků bude jednodušší


