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ZDARMA

Vážení Klatované,

v prvních lednových dnech se na 
klatovské radnici při zahájení 
nového roku pravidelně potká-
vají větší místní zaměstnavatelé 
spolu s představiteli spolků 
a majiteli drobných provozoven. 
Z více důvodů považuji toto 
setkání za velmi důležité.

Ještě předtím, než se naplno 
ponoří do každodenních pro-
vozních úkolů, mají šanci sdělit 
si navzájem svoje potřeby, jež 
jsou podstatné pro úspěšné 

řízení firem a organizací. 
Osobně jsem považoval tyto 
okamžiky za zcela zásadní 
zejména v letech, kdy se 
hospodářství dařilo výrazně hůře 
a mohl jsem je tak požádat 
o vstřícnost a pomoc při za-
městnávání obyvatel našeho 
města. Avšak ani dnes, kdy se 
zde nezaměstnanost pohybuje na 
rekordně nízké úrovni, nic 
na svém významu neztratily. 

Spolu s mými kolegy vy-
užíváme tuto možnost ke sdělení 
plánů a připravovaných měst-
ských aktivit. Vzájemné pře-
dávání informací je velmi 
prospěšné pro všechny, kdo se 
podílí na „klatovském“ životě. 
Jsem přesvědčen, že v alespoň 
trochu známém a předvída-
telném prostředí se nám lépe 
pracuje i žije. I tak nebývá 
o rozmanitá překvapení nouze. 
Bohužel ne vždy jsou to pře-
kvapení a zprávy pozitivní. Přál 
bych si proto, aby rok 2017 byl 
na špatné zprávy co nejskoupější 
a mohl jsem vás, vážení 
Klatované, informovat o věcech 
veskrze příjemných jako jsou 
například výsledky již 6. ročníku 
„Ankety o nejlepší provozovnu 
v Klatovech“.

Nejlepší provozovnyNejlepší provozovny
Do konce loňského prosince 

jste odevzdali celkem 1 783 
hlasovacích lístků. Jejich pro-
střednictvím jste rozhodli, že 
v roce 2016 se nejoblíbenější 
provozovnou v kategorii 
„Obchod“ stal  SECOND HELP 
na náměstí Míru, v kategorii 
„Služby“ Studio krásy v Ran-
dově ul. a v kategorii „Hostinská 
činnost“ pak Café Jednorožec. 
Věřím, že nejen provozovnám, 
jež dosáhly na první příčky, se 
bude dařit i nadále a budou 
se velmi usilovně snažit o udr-
žení zákaznické přízně. 

Slavnostní tečkou novoroč-
ního setkání se pak stalo předání 
výtěžku z klatovského dobro-
činného klášterního bazaru. 
Celkovou částku 101 604 Kč 
přebrala paní vedoucí Diakonie 
Mgr. Lenka Burešová. Finanční 
prostředky budou následně 
použity na dovybavení dílen pro 
klienty denního stacionáře.  
Chtěl bych tímto ještě jednou 
velmi poděkovat všem, kdo se 
do této charitativní akce aktivně 
zapojili.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání rady města

Úterý 17. 1. 2017

Úterý 31. 1. 2017

Příští jednání zastupitelstva

Úterý  7. 2. 2017 od 19.00 h.
malý sál Kulturního domu

Zastupitelé schválili roz-
počet města na rok 2017
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Vybráno z obsahu:

2x foto: archiv MěÚ

Kategorie obchod
1. Second Help, náměstí Míru 63
2. Second Help, Nádražní ulice 233

Kategorie restaurační zařízení
1. Café Jednorožec, náměstí Míru 149
2. Cukrárna a kavárna Mléčná, náměstí Míru 65
3. M&P Catering s.r.o. Domažlická 767

Kategorie služby
1. Studio krásy, Randova 114
2. Autoservis AUTO NEJDL, Domažlické předměstí 610
3. Optika v Klatovech, Vančurova 46

„Nejlepší provozovny 2016“
výsledky v jednotlivých kategoriích



Příspěvky příspěvkovým organizacím města. Ty představují 
částku 119.160 tis. Kč. Nejvyšší příspěvek je poskytnut 
Technickým službám ve výši 62.250 tis. Kč. Z něj je 
financována činnost této důležité městské organizace – nejen 
údržba a úklid komunikací (více než 200 km ulic a chodníků) 
a městské zeleně (více než 90 ha zelených ploch nejen parků!), 
ale i například provoz letních lázní, krytého plaveckého bazénu, 
zapomenout nesmíme ani na hřbitovy a krematorium. Částkou 
15.715 tis. Kč rozpočet pamatuje na provozní náklady základ-
ních škol (osobní náklady město nehradí, o investicích nyní ne-
píšu). Na mateřské školy je vyčleněn základní příspěvek 9.980 
tis. Kč, Městský ústav sociálních služeb obdrží z rozpočtu města 
9.600 tis. Kč (a další podstatné částky získává ve formě různých 
dotací na svoji činnost z krajských a státních peněz), Městské 
knihovně náleží příspěvek 8.745 tis. Kč (včetně dotace na tzv. 
nadregionální činnost, ta činí 645 tis. Kč), Městské kulturní 
středisko obdrží příspěvek ve výši 7.900 tis. Kč, Zimní stadion 
pak 4.280 tis. Kč a v neposlední řadě je příspěvkem z rozpočtu 
města ve výši 690 tis. Kč podpořen i nový Pavilon skla.
Z rozpočtu města je vyčleněna částka 25.300 tis. Kč na 
údržbu komunikací. V minulém roce byla tato částka o 5 mil. 
Kč nižší. Věřím, že se hospodářskému odboru podaří vytipovat 
ty nejpotřebnější komunikace a že jejich opravu, jako v mi-
nulosti, dokáže koordinovat s dalšími pracemi – tj. s opravami 
vodovodů, kanalizace, rozvodů plynu a elektřiny, optických sítí. 
Hospodářský odbor spravuje i rozpočtovou částku 4.800 tis. 
Kč určenou na tzv. „dopravní obslužnost.“ To je částka, 
kterou město Klatovy de facto přispívá na to, aby v městské 
autobusové dopravě mohly určité „věkové kategorie“ (mohu-li 
to takto napsat) jezdit s významnou slevou či zcela zadarmo. 
Vzhledem k tomu, že město takto na místní dopravu přispívá, je 
záhodno, aby byla co možná nejvíce využívána (samozřejmě 
respektuji právo těch, kteří se chtějí projít, aby tak činili).
Z rozpočtu města je financována i městská policie (částka 
11.370 tis. Kč). Čteme-li svodky činnosti našich strážníků 
(a strážnic!) a vidíme-li leckdy nelehkou službu, dnem i nocí, 
mám za to, že to jsou dobře vynaložené peníze.
Významné investiční a neinvestiční částky jsou rozpoč-
továny prostřednictvím fondů města (rozpočet předpokládá 
příjmy všech fondů na úrovni 65 mil. Kč, z nichž jsou 
financovány např. splátky úvěru na „čisté město (velká 
investiční akce dokončená v roce 2009), ale i výdaje na odpady, 
tepelné hospodářství, vodohospodářskou infrastrukturu atd. 
Každým rokem je rezervována částka 7.500 tis. Kč na dotace na 
sportovní, kulturní, společenskou činnost nejrůznějších 
subjektů, které v těchto oblastech na území města působí. 
O fondech a jejich využití bych rád v budoucnu napsal 
samostatný příspěvek do Zpravodaje.
Rozpočet nezapomíná ani na pravidelné výdaje na obnovu 
a zachování kulturních památek (1,3 mil. Kč), na požární 
ochranu (1,5 mil. Kč, na menší opravy v integrovaných obcích 
(1,0 mil. Kč) atd.

Máte-li zájem, je možné se s rozpočtem a jeho strukturou 
podrobněji seznámit na www stránkách města v části, která je mu 
věnována.

Dovolte mně, abych Vám ještě jednou popřál krásný 
a dobrý rok 2017. Bude-li dobře Vám, bude dobře i našemu 
městu, které, jak pevně věřím, opravdu milujeme.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři Zpravodaje, 
milí Klatované,

město Klatovy vstupuje do roku 
2017 s rozpočtem, který pro-
jednalo a jednohlasně schválilo 
zastupitelstvo na svém zasedání 
13. 12. 2016. Vstupujeme tak do 
nového roku nejen osvěženi 
několika svátečními vánočními 
dny a mnozí ještě okouzleni 
novoročním ohňostrojem, ale 
zejména s dokumentem, který je 
klíčový pro život města a jeho 
občanů, jeho organizací, všech, 
kteří se tak či onak podílejí na 
činnostech, jež město Klatovy 

nejrůznějším způsobem zajišťuje a zaštiťuje.
Jaký rozpočet zastupitelé schválili? Odpověď je patrná 

z následující tabulky obsahující data tzv. „schválených rozpočtů“ 
od roku 2013 (schválený rozpočet = první základní rozpočet, který 
je poté v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními 
zastupitelstva):

Zastupitelé podpořili návrh koncipovaný jako provozní 
rozpočet města, v němž jsou zakomponovány jen minimální 
investice. Důvod je prostý – chceme, aby bylo patrné, s jakými 
provozními přebytky může město disponovat a zároveň 
respektujeme pravomoc zastupitelstva rozhodovat o investicích, 
jejich výši a prioritách. Investice budou do rozpočtu postupně 
zahrnovány formou rozpočtových opatření tak, jak budou „časově 
nabíhat“ investiční akce a projekty a jak budou postupně 
projednány a schváleny.

Výsledkem je rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 91,9 mil. Kč, 
který se po snížení o splátky úvěrů ve výši 16,6 mil. Kč stává 
provozním přebytkem roku 2017 na úrovni 75,3 mil. Kč. 
Zapojením kumulované rozpočtové rezervy předchozích let ve 
výši 139,5 mil. Kč tak získáme celkové rozpočtové možnosti 
města, s nimiž vstupujeme do nového roku – ty jsou dány 
částkou 214,8 mil. Kč.

Přestože finanční situace města je příznivá, musíme 
s prostředky, které máme k dispozici a které můžeme rozmnožit 
případnými dotacemi, pracovat obezřetně. Zdaleka ne všechno, co 
bychom si přáli, si můžeme dovolit. 

Připomeňme si proto alespoň některé výdaje, které již základní 
provozní rozpočet na rok 2017 vedle běžných nutných výdajů na 
provoz města (platy zaměstnanců, energie atd.) obsahuje: 
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Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2017Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2017

Schválený
 rozpočet

2013

43.500

324.200

249.525

27.621

277.146

90.554

-15.966

74.588

Rozpočet města
- údaje v tis. Kč

Neinvestiční příjmy celkem

Kapitálové (investiční) příjmy 

Neinvestiční výdaje celkem

Kapitálové (investiční) výdaje

Rozdíl Příjmy - výdaje

Výdaje celkem

Splátka úvěrů

Přebytek (příjmy - výdaje)

367.700Příjmy běžného roku celkem

Návrh 
rozpočtu

2017

7.000

378.439

285.375

8.215

293.590

91.849

-16.535

75.314

385.439

Schválený
 rozpočet

2014

20.000

326.905

250.565

5.550

256.115

90.790

-16.190

74.600

346.905

Schválený
 rozpočet

2015

11.000

337.495

252.830

2.550

255.380

93.115

-16.260

76.855

348.495

Schválený
 rozpočet

2016

18.000

352.535

271.235

7.545

278.780

91.755

-16.340

75.415

370.535
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V našem městě máme 
poměrně širokou nabídku 
sociálních služeb pro seniory, 
zdravotně postižené a další 
skupiny občanů, které 
zajišťuje jednak město 
Klatovy prostřednictvím své 
příspěvkové organizace – 
Městského ústavu sociálních 
služeb (MěÚSS) – a také 
několik dalších neziskových 
organizací, které město 
podporuje. Jde zejména 
o Oblastní charitu Klatovy, 
která provozuje Domov sv. 
Zdislavy pro matky s dětmi 
v tísni, Domov pokojného 

stáří, charitní pečovatelskou službu, charitní ošetřovatelskou 
službu, sociální poradnu, osobní asistenci a nízkoprahová 
centra pro mládež Chapadlo a Budík. Dále ve městě máme 
zastoupenou obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni, 
která u nás provozuje zejména odborné poradenství v oblasti 
dluhů, po kterých je v posledních letech velká poptávka. 
Zapsaný spolek Ulice – Agentura sociální práce u nás vykonává 

terciální prevenci užívání návykových látek, což v praxi 
znamená terénní sociální práci s osobami závislými na 
nelegálních návykových látkách. Ve městě dále působí např. 
organizace zabývající se službami pro rodiny s dětmi včetně 
služeb pro pěstounské rodiny, a to konkrétně Domus a Latus. 
V neposlední řadě ve městě působí Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, středisko Západní Čechy, která poskytuje 
taktéž služby pro rodiny s dětmi a především provozuje 
v přízemí bývalého dominikánského kláštera denní stacionář, 
kde nacházejí uplatnění osoby s mentálním postižením ve věku 
od 18 do 45 let. 

Cílem stacionáře je zlepšovat různé dovednosti svých 
klientů. Dlouhodobě jim však chyběla dílna, kde by se mohla 
pánská část klientů stacionáře realizovat a vytvářet zajímavé 
předměty. Letos se konečně dočkají. Významně k tomu 
přispěje výtěžek šestého ročníku Klatovského klášterního 
bazaru, který byl tentokrát určen na vybavení stacionáře. Při 
slavnostním zahájení nového roku 3. ledna na radnici jsme 
předali symbolický šek ve výši 101 604 Kč vedoucí 
klatovského stacionáře Mgr. Lence Burešové. Je třeba znovu 
poděkovat všem dobrovolníkům, dárcům a organizacím, které 
se na pořádání Klatovského klášterního bazaru podíleli i Vám, 
kteří jste 10. prosince přišli a něco pěkného si koupili či se 
zúčastnili dražby. Tím vším jste se podíleli na získání uvedené 
sumy. Nová dílna jistě přinese velkou radost nejen klientům 
stacionáře, ale prostřednictvím zde vytvořených výrobků 
i dalším lidem.  

Vraťme se však ještě k Městskému ústavu sociálních služeb, 
který má v Klatovech v sociální oblasti dominantní postavení. 
Vždyť zde pracuje 157 zaměstnanců, kteří poskytují 
v současnosti 11 služeb v několika budovách v Klatovech 
a Újezdci. Základem jsou tři pobytové služby – tedy Domov 
pro seniory v Klatovech a Újezdci a Domov pro osoby se 
zdravotním postižením v Újezdci. Dále v budově bývalé 
jezuitské koleje (Balbínova 59/I.)  vedle sídla 
organizace poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 
pečovatelskou službu a domácí ošetřovatelskou službu. 
V budově 276/II. v Koldinově ulici jsou azylové domy, sociální 
ubytovna a noclehárna pro bezdomovce. V Domově pro 
seniory v Klatovech je centrum denních služeb a v objektu 
208/I. v Plánické ulici provozuje MěÚSS také Klub seniorů, 
který v loňském roce získal nově zrekonstruované prostory. 
MěÚSS, který funguje již více než 20 let, své služby neustále 
vylepšuje, modernizuje a zdokonaluje jejich úroveň. Dnes tak 
nabízí občanům široké spektrum služeb, které jsou 
poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Stejná péče je věnována i zlepšování 
zázemí, rekonstrukci budov, technickému a provoznímu 
vybavení. 

Věřím, že sociální služby v Klatovech se budou i nadále 
úspěšně rozvíjet a dobře reagovat na potřeby lidí, kteří je 
využívají.

Vážení občané, přeji Vám úspěšný a pohodový rok 2017. 

najdete

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Sociální služby v Klatovech

foto: archiv MěÚ Klatovský klášterní bazar 2016.Klatovský klášterní bazar 2016.
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Městské kulturní středisko Klatovy zve:Městské kulturní středisko Klatovy zve:
13. 1. 2017 KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
– JARO 2017 - ZAHAJOVACÍ LEKCE
I. kurz od 17.00 hod., II. kurz od 20.00 hod. 
Pod vedením „TANEČNÍ ŠKOLY KREJČÍK“. Velký sál KD.

18. 1. 2017 ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS 
„Nás to tady furt baví“
Koncert od 19.00 hodin.  KD Klatovy.

20. 1. 2017 KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
– JARO 2017 - VYUČOVACÍ LEKCE
I. kurz od 17.00 hod., II. kurz od 20.00 hod. 
Pod vedením „TANEČNÍ ŠKOLY KREJČÍK“. Velký sál KD.

25. 1. 2017 YVETTA SIMONOVÁ & JOSEF ZÍMA
Odpolední posezení se známými písněmi interpretů od 16.00 
hodin v KD Klatovy.

27. 1. 2017 KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
– JARO 2017  VYUČOVACÍ LEKCE
I. kurz od 17.00 hod., II. kurz od 20.00 hod. 
Pod vedením „TANEČNÍ ŠKOLY  KREJČÍK“. Velký sál KD.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – JARO 2017:
Termíny v lednu: 
22. 1. ZAHÁJENÍ KURZU, 
29. 1. VYUČOVACÍ LEKCE. 
Kurz je vždy v neděli od 17.00 – 21.00 hod. 
(začátečníci 17.00 – 19.00 hod., pokročilí 19.00 – 21.00 hod.). 
Kurz vedou taneční mistři Gabriela a Jiří Hájkovi. KD Klatovy.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK: 
28. 1. 2017 ČERT A KÁČA 
Loutkový soubor Brouček uvede reprízu marionetové hry 
Antonína Pruchy Od 14 a 16 hodin v divadélku Brouček v KD, 
vchod od marketu Lidl. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

VÝSTAVA: 
5. 1. – 25. 1. 2017 MYŠMAŠ
Výstava prací současných i dřívějších žáku Základní školy 
Čapkova ul.
Otevřeno v pracovní dny od 9.00 – 16.00 hodin.  
Galerie Atrium KD Klatovy.

PŘIPRAVUJEME: 

15. 2. 2017 MASOPUST SENIORŮ 
Tradiční akce pořádaná Klubem seniorů Klatovy, MěÚSS a MKS 
Klatovy. Začátek v 13.30 hodin.
Velký sál KD Klatovy. 

23. 2. – 17. 3. 2017 MOŘE
Tradiční výstava obrazů a keramiky z Domu dětí a mládeže 
Klatovy - tentokrát na téma moře.  Vernisáž 22. 2. 2017 od 17.00 
hodin. Výstava otevřena v pracovní dny od 9.00 – 16.00 hodin.
 Galerie Atrium KD.
 
1. 3. 2017 LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ
Koncert populární zpěvačky od 19.00 hodin v KD Klatovy.

22.3. 2017 LENNY HEARTS tour 2017

Koncert talentované interpretky LENNY. 
Hudebním hostem bude mladý písničkář Jakub 
Ondra. 20.00 hodin. Velký sál KD Klatovy.

PLESOVÁ SEZÓNA 2017 V KULTURNÍM DOMĚ:

21. 1. 2017 Ples firmy Maso West  
  4. 2. 2017 Pekařský ples
11. 2. 2017 Škoda team ples
15. 2. 2017 Masopust seniorů
18. 2. 2017 Klatovský městský bál
24. 2. 2017 Drůbežářský ples
18. 3. 2017 Country bál

Vstupenky jsou již v prodeji. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují. 

Podrobný přehled kulturních a společenských akcí 
Městského kulturního střediska naleznete na stránkách 

. 
Sledujte nás také na facebooku: .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz
 facebook.com/mksklatovy

 
Těšíme se na Vaši návštěvu 
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VÝSTAVY:
Čítárna:
Ing. Eva Havelková – PLETENÉ PONOŽKY
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií
Galerie knihovny: 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy ze třídy 
Markéty Svobodové s názvem V POHYBU
Vernisáž výstavy je ve středu 11. ledna 2017 od 16 hodin.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE KNIHOVNY

Čtvrtek 19. ledna 2017 od 18 hodin
Prezentace knihy Stanislava Kahudy 
– SKOROPTEV A TAKŘKAVKA
K poslechu (a možná i tanci) zahraje na kytaru Stanislav Kahuda

Středa 25. ledna 2017 od 17.30 hodin
Spolek Ratolest ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy pořádá
besedu s Vladimírem Foistem, bývalým ředitelem poběžovické 
základní školy, na téma Role komunikace mezi rodinou a školou 
v systému dnešního pojetí vzdělávání.

Čtvrtek 2. února 2017 od 18 hodin
Beseda s Kateřinou Pojarovou, autorkou knihy AUSTRALSKÝ 
DENÍK ANEB MÉ SOUKROMÉ POHROMY. Veselé i vážné 
příhody českých emigrantů u protinožců. Cestou za prací procestovali 
půl kontinentu a divných lidí potkali víc než exotických zvířat!

Sobota 4. února 2017 od 16 hodin
Spolek SYNAGOGA KLATOVY, z. s., pořádá spolu s Městskou 
knihovnou Klatovy pořad plný židovských anekdot a písní PAN 
ROUBÍČEK VYPRAVUJE.
Účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette, vstupné 50 Kč.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Pondělí 30. ledna 2017 od 13 do 16 hodin
Tvoření s Luckou Babkovou „SNĚHULÁK“

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

www.knih-kt.cz

ROZŠÍŘENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY KNIHOVNY

Městská knihovna Klatovy s platností od 2. ledna 2017 rozšiřuje 
výpůjční dobu pro veřejnost takto:
- v pondělí až v pátek bude zrušena polední přestávka ve všech 

odděleních knihovny,
- každou sobotu (mimo státní svátky a letní prázdniny) bude otevřena 

v době od 9.00 do 12.00 hodin půjčovna pro dospělé čtenáře, 
studovna a čítárna.

Tímto opatřením chceme vyjít veřejnosti maximálně vstříc, aby byla co 
nejméně omezena možnost využití služeb knihovny.¨

Výpůjční doba platná od 2. 1. 2017

Výpůjční doba pobočky Luby, pobočky oddělení pro děti a mládež 
Tolstého ulice a antikvariátu zůstává beze změn.

Akce v Městské knihovně Klatovy

– leden 2017 

Akce v Městské knihovně Klatovy

– leden 2017 www.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna Klatovy
Tre Fontane 
Sobota 14. ledna 2017 od 19.30 , předplatné skupiny K
Soubor Tre Fontane vznikl na jaře roku 2008 jako trio zobcových fléten. 
Interpretuje převážně hudbu
12.-21. století s akcentem na hudbu středověku, renesance, raného 
a vrcholného baroka a skladby současných autorů. 
Účinkují: Julie Braná, Jakub Kydlíček a Marek Špelina

Pohádky do kapsy
Neděle 15. 1. od 15.00 , předplatné skupiny D
Hudební pohádka pro děti. Divadlo SemTamFór

Liga proti nevěře - Zdeněk Podskalský
Čtvrtek  19. 1. od 19.30 , předplatné skupiny B   
Komedie s detektivní zápletkou. Agentura M. Máchová - I. Šmoldas, M. 
Kuklová, V. Arichteva alt. T. Šefrnová, P. Mácha

Čtyři dohody - Jaroslav Dušek
Pátek  20. 1. od 19.30  
Benefiční představení. Účinkují: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek, 
Pjér , Viktor Zborník, Martin Dušek

Pátá dohoda - Jaroslav Dušek, Don Miguel Ruiz
Sobota  21. 1. od 19.30
Benefiční představení. 
Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan Vitouš, Pjér . 
Pořádá  nezisková organizace Terra Mitica z.s. na podporu projektu 
„O Tobě“. Více informací na:  

Růže pro Petra Ebena 
Čtvrtek  26. 1. od 19.00
Divadlo – jeviště /postranní  vchod z náměstí/ 
Koncert z cyklu Klatovské čtvrtky uvádí ZUŠ J. Kličky Klatovy ve 
spolupráci s SDS Klatovy. Účinkují: David Niederle, Julie Krhounová, 
Jana Marcinková Smolová, Jan Kaňka, František Pelíšek, Vladimír 
Kábrt a studenti ZUŠ J. Kličky Klatovy

Chvilková slabost - Donald Churchill
Neděle 29. 1. od 19.30 hod., předplatné skupiny C 
Brilantní komedie o nečekaných zvratech a odhaleních ve vztahu muže 
a ženy. Divadlo v Rytířské - Petra Špalková, David Matásek, Sandra 
Černodrinská     

Připravujeme na únor:
Bosé nohy v parku – Neil Simon
Pondělí 6. února 2017 od 19.30 hod., předplatné skupiny B
Romantická komedie nejen o lásce. Agentura Harlekýn - Anna 
Linhatová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský

Domaci@stesti.hned – Jiří Just
Čtvrtek 9. února 2017 od 19.30 hod., předplatné skupiny C
Komedie, která vychází ze seriálu Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou. 
Agentura FANNY - Michaela Dolinová, Iva Hüttnerová, David 
Suchařípa

Předprodej vstupenek: tel. 376 320 043
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 

hod.

 hod.

 hod.

hod.

La Š´éz

 hod.

La Š´éz

 hod.

*********************************************************
Chcete-li mít k dispozici všechny novinky a zajímavé fotografie i ze 
zákulisí divadla, přidejte si Stálou divadelní scénu Klatovy mezi 
přátele na facebooku a označte „To se mi líbí“.
Abychom Vás mohli rychleji a lépe obsloužit v krátké době přestávky 
nebo před představením, rozšířili jsme možnost občerstvení 
i v prostoru za šatnou na balkoně.  
Šatna zdarma.

www.terramitica.cz

sds.predprodej@investtel.cz
www.divadlo.klatovy.net

Oddělení pro dospělé čtenáře, 
studovna, čítárna
pondělí 9-18 hod.
úterý 9-18 hod.
středa 13-18 hod.
čtvrtek 9-18 hod.
pátek 9-18 hod.
sobota 9-12 hod.

Oddělení pro děti a mládež

pondělí 9-17 hod.
úterý 13-17 hod.
středa zavřeno
čtvrtek 13-17 hod.
Pátek 9-17 hod.
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V souvislosti s „nepředpisovým“ stáním vozidel na 
komunikacích se na nás obracejí občané, abychom tuto situaci 
řešili. Někteří, ti radikálnější, by chtěli řidiče rovnou pokutovat. 
Jiní chtějí budovat nová parkovací místa, například v místech, 
kde je městská zeleň, což se dalším lidem zase nelíbí.  

Typickým příkladem je dopravní situace v části Mánesovy 
ulice. Mánesova ulice je v současné době jediná plnohodnotná 
komunikace, která zajišťuje dopravní obsluhu celého sídliště 
Domažlické předměstí. Největší problém je vzhledem 
k dopravě v úseku od pravoúhlé zatáčky po výjezd na silnici 
II/191 Klatovy-Janovice, zejména pak před bytovými domy čp. 
801 808, 791 795 a 854 855. Zde se projevuje největší 
nedostatek parkovacích míst. Komunikace je v tomto úseku 
široká 7 m. Zákaz stání zde tedy vyplývá ze zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, kde je mimo jiné uvedeno, že při 
stání musí zůstat alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 

 –  –  – 

Nedostatek parkovacích míst v sídlištích 
se projevuje stáním vozidel v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích

foto: archiv MěÚ 

Mánesova ulice.Mánesova ulice.

pro každý směr jízdy. Přesto zde byly, nad rámec uvedeného 
zákona, pro zdůraznění oboustranně osazeny dopravní značky 
„Zákaz stání“, který však řidiči nedodržují. Odstranění těchto 
dopravních značek však nezajišťuje legalizaci stání vozidel při 
obousměrném provozu.

Parkování by se zde mohlo alespoň částečně vyřešit 
vybudováním cca 50 míst kolmého stání v místě řady topolů, 
které by se však musely pokácet. Jednalo by se o práce, které 
vyžadují vydání územního rozhodnutí a následně stavebního 
povolení včetně vypracování příslušných projektových 
dokumentací. Protože se jedná o významně obydlenou lokalitu, 
oslovil hospodářský odbor zde bydlící občany prostřednictvím 
jednotlivých společenství s otázkou, zda by souhlasili 
s výstavbou parkoviště na tomto místě. Kladně se nevyjádřila 
ani polovina dotázaných. Přitom si jistě uvědomují neutěšený 
stav s parkováním svých vozidel, kterých je mnohem více než 
se při výstavbě sídliště předpokládalo. 

Takových ulic je ale ve městě více. Proto se město snaží 
jednotlivé případy řešit, například v rámci revitalizace sídlišť. 

Ani myšlenku na výstavbu parkoviště v Mánesově ulici 
jsme ještě navždy nezatratili. Předpokládáme, že znovu 
oslovíme zde bydlící občany, zda by souhlasili s její realizací, 
abychom tím vylepšili nejen stav parkování, ale i bezpečnější 
průjezd touto ulicí.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Požadavky:
(dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii)

• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
• věk minimálně 21 let, 
• bezúhonnost, spolehlivost,

zdravotní způsobilost,
schopnost řešit konfliktní situace,

• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění sk. B,
• aktivní znalost cizího jazyka podmínkou (němčina,angličtina).

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

•
•

•
městnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději 
 na adresu:

Město Klatovy 
Městská policie
k rukám velitele
nám. Míru 62/I
339 01 Klatovy  

Bližší informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na 
tel. čísle 376347208, 607672308.

Obálku označte „Výběrové řízení MP“

do  28. 2. 2017

na obsazení 3 míst strážníků 
Městské policie v Klatovech.

zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy

Nechodí vám Zpravodaj?
Nedostali jste někdy výtisk do schránky?
Kontaktujte v tomto případě svoji doručovatelku nebo
kancelář tajemníka městského úřadu p. Jarošíka.
Sdělte nám adresu, kde nedošlo k doručení, a věc bude 
postoupena k prověření České poště.
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Město Klatovy vypsalo dne 3. 11. 2016 další, v pořadí již 
L. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení.

Zápůjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak 
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov 
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Klatov. 

Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých 
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku musí být vlastníkem 
nemovitosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde 
bude vybudována bytová jednotka formou nástavby nebo 
vestavby a nachází se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně 
Lub a územního obvodu města Klatov. Dům musí být starší 
10 let, pouze u titulu Zateplení obvodového pláště domu musí 
být starší 5 let.

Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti 
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí 
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí 
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku alespoň požádáno 
o toto povolení, před poskytnutím půjčky musí být vydáno 
právoplatné stavební povolení. V ostatních případech je nutné 
doložit ohlášení stavby podané na OVÚP MěÚ Klatovy, 
případně souhlas společenství nebo spoluvlastníků domu. 
Vlastnictví nemovitosti se dokládá výpisem z katastru 
nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce.

Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta 
splatnosti zápůjček je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.

Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je 
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí 
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí 
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním 
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky. 

S žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána 
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti 
měsíců od podpisu smlouvy.

Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat 
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová, tel. 
376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František 
Kocfelda, tel. 376 347 234. 

Uzavírka podání žádostí L. kola je 17. 2. 2017. Žadatelé 
se o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce 
března 2017. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí

na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky 
05 obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky 06
zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty sou-
časně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul 
u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

– – 

Název/účel Lhůta 
splatnosti

Úrok 
zápůjčky

Horní 
hranice

Obnova střechy (krytina 
i konstrukce) starší 10 let

4 roky 2,5 % do 300 tis. 
Kč/dům-čp.

Zřízení plynového nebo elektric-
kého topení ve stávajícím domě

4 roky 2,5 % do 100 tis.
Kč na 1 byt

Zřízení malé čistírny odpadních 
vod ke stávajícímu domu

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky 2,5 %

Obnova fasády domu vč. ople-
chování u domu staršího 10 let

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zateplení obvodového 
pláště domu staršího 5 let

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektrické 
instalace starší 10 let

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vestavba bytu do půdního 
prostoru

8 let 2,5 % do 400 tis. 
Kč / byt

Nástavba bytu rušící ploché 
střechy

8 let 2,5 % do 500 tis. 
Kč / byt

Vybudování nebo rekonstrukce 
plynové přípojky včetně pilíře 
měření

2 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstrukce 
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.

Vybudování nebo rekonstruk-
ce kanalizační přípojky

2 roky 2,5 % do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Výměna oken, vchodových 
dveří a balkónových dveří 

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Vybudování nebo 
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky 2,5 % do 800 tis.
Kč / dům-čp.

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

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce bytového 
jádra v domě

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Zasklení lodžií v domě 4 roky 2,5 %

do 200 tis. 
Kč /dům-čp.

do 100 tis. 
Kč na 1 byt

Rekonstrukce elektroinstalace ve spo-
lečných prostorách domu (silnoproud, 
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky 2,5 % do 100 tis. 
Kč / dům-čp.
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Pracovní náplň:
• z a j i š ť o v á n í  ú k o l ů  n a  ú s e k u  s o c i á l n ě  p r á v n í  

ochrany dětí.

Platové zařazení:
• platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.

 a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost dle ust. § 110 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociál. služb. ve znění pozdějších předpisů:

vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální prá-
ci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, 
charitní a sociální činnost, nebo
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, ma-
gisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném 
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, soci-
ální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,

komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,

• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis (ručně psaný), ve kterém budou uvedeny údaje 

o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
a dovednostech

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

•

•

• praxe v oboru vítána,
• zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci,
•
• flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení 

úkolů, 

•
, 

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Písemné přihlášky odešlete nejpozději  na adresu:
Město Klatovy, 
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I, 
339 01 Klatovy  

Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“

do 20. 1. 2017

na místo úředníka (úřednice) 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

- úsek sociálně právní ochrany dětí

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město KlatovyStrategický plán 

rozvoje města
Město Klatovy na základě rozhodnutí rady města 

přistoupilo v prosinci 2016 k vypracování Strategie rozvoje 
města pro období 2017-2022. Ta bude sloužit jako koncepční 
dokument nejen pro orgány města, ale i pro širokou veřejnost. 
Vymezí globální a strategické cíle a definuje konkrétní 
rozvojová opatření pro naplnění těchto cílů. Jedním 
z výchozích podkladů pro vyhotovení dokumentu bude 
dotazníkové šetření mezi obyvateli. Dotazník bude dostupný na 
webu města a rovněž na recepci úřadu. Výsledky šetření budou 
zveřejněny a zpřístupněny v aplikaci na webu města. Veřejnost 
bude mít příležitost seznámit se s těmito závěry a koncepcí 
Strategie na veřejném projednání na jaře tohoto roku. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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ZDARMA

Vážení Klatované,

v únoru loňského roku 
jsem se na této stránce 
zabýval „obtěžováním“ 
přestupců, kteří nám svým 
konáním znepříjemňují 
život. Zmínil jsem se též 
o nelibosti úřadu Veřej-
ného ochránce práv, jenž 
nesouhlasil s naším po-
stupem, kdy jsme proti 

lidem páchajícím přestupky 
opakovaně uplatnili sankce 
včetně zákazu pobytu na 
území města. O tom, že 
naše kroky byly správné, 
vypovídá i zpráva Policie 
České republiky o bezpeč-
nostní situaci na Klatovsku 
za rok 2016.

Vyplývá z ní, že je to 
právě páchání přestupků ze 
strany osob často pod 
vlivem alkoholu či návy-
kových látek, kterými se 
policisté musí zabývat. 
Pravidelně se situace zhor-
šuje s nástupem teplejších 
ročních období. Jsem proto 
rád, že jsme se dohodli na 
pokračování součinnosti 
státní policie jako hlavní-
ho garanta bezpečnosti 
a městských strážníků i pro 
následující období. Jejich 
„tlak“ na osoby obtěžující 
okolí, ať už v podobě 
společné hlídkové činnosti 
či její vzájemné koor-
dinace, považuji za zcela 
zásadní.

Bezpečnostní situace 

za rok 2016
Ze zprávy rovněž vy-

plývá fakt, který si možná 
ne vždy uvědomujeme 
a nedoceňujeme jej. Žijeme 
totiž v poměrně klidné 
lokalitě zcela nesrovnatelné 
s většími městy. Trestná 
činnost navíc pozvolna 
klesá. Vzestup doznala 
pouze hospodářská trestná 
činnost, kde se odráží stále 
větší obliba internetového 
obchodování přitahující 
bohužel rovněž pozornost 
podvodníků. 

Pozitivní určitě také je, 
že již řadu let se nám 
vyhýbají nejzávažnější kri-
minální činy. Pochopitelně 
bych si přál, aby tomu tak 
bylo i nadále. Jsem 
přesvědčen, že v tomto 
případě nelze spoléhat jen 
na náhodu. Velký podíl 
na současném dobrém 
stavu má kvalitní práce 
místní policie a zejména 
její preventivní činnost. 
Zaslouží si za to po-
děkování. Krom něj si 
dovolím přidat i žádost, 
aby ve svém úsilí policisté 
neochabovali.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Jednání rady města

Úterý 28. 2. 2017

Úterý 14. 3. 2017

Příští jednání zastupitelstva

Úterý  28. 3. 2017 od 19.00 h.
malý sál kulturního domu

Trestná činnost celkem

Násilné trestné činy

Majetková trestná činnost

2016

25

393

153

Loupežná přepadení 5

Rok

Hospodářská trestná činnost 79

2015

28

421

163

6

70
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plochám, přístavišti, cestě od kruhového objezdu ke kolonádě atd. 
Musíme postupně připravit podmínky pro 3. etapu obnovy, jež 
dokončí revitalizaci zelených ploch a cestní sítě, přibydou (nejen) 
dětská hřiště. Chtěli bychom, aby park byl příjemný, bezpečný 
a otevřený pro setkávání Klatovanů všech generací.

Nezapomněli jsme ani na Vrchlického sady v centru města. 
I zde na plánech revitalizace pracuje architekt Jakub Chvojka. Dle 
jeho projektu budou Vrchlického sady logicky propojeny s Hosta-
šovými sady. Bude rekonstruována cestní síť (s dominantním 
oválem okolo pomníku Dr. Krejčího, park zkrášlí kamenné a mla-
tové chodníky). V dotyku s dominikánským klášterem vznikne 
„sortimentně kombinovaný“ záhon s klatovskými karafiáty 
a trvalkami. Ve střední části sadů (u okrouhlice) bude obnovena 
historická promenáda (formou dvouřadé aleje). Vyměněno bude 
osvětlení (7 stožárových svítidel, 18 zemních svítidel). Práce se 
dotknou i vegetace, odstranit bude nutné 32 stromů, bude však 
vysazeno 27 nových, bude doplněn mobiliář (odpočívadlo, lavičky, 
pítko, odpadkové koše). Práce na obnově sadů započnou již 
v tomto roce tak, aby byly dokončeny v roce následujícím.

Výrazné investice, které město dalo a dává do obnovy parků, se 
postupně, jak věříme, projeví nejen v jejich vzhledu, ale 
i atmosféře. V plné kráse se parky nezaskví ihned poté, co budou 
práce dokončeny, je vždy potřeba určitého času, aby si „cesty 
sedly, tráva rozbujela a stromy dorostly do celé své krásy“. Bude 
skvělé, když si své parky zamilujeme, budeme zde trávit volné 
chvíle se svými blízkými a přáteli, když zde budou pořádány různé 
(vhodné) společenské a kulturní akce. 

Přeji Vám vše dobré.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení Klatované,

v uplynulých letech jsme se 
intenzivně věnovali klatov-
ským parkům. Po revitalizaci 
Hostašových sadů, v jejímž 
rámci byla přemístěna na nové 
vhodné místo i socha od 
Olbrama Zoubka známá jako 
Smutná paní, jsme postupně 
přistoupili i k obnově nejvý-
znamnějšího městského parku 
Mercandinových sadů. Nej-
prve byl revitalizován rybník 

3(vytěženo 4.000 m  sedimentu, 
opravena hráz, vybudován po-
žerák a bezpečnostní přeliv). 

Posléze byla realizována regenerace zeleně: pokáceno bylo 182 
stromů ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, 25 stromů 
z důvodů koncepčních, proveden byl odborný ořez 705 stromů, 
nově bylo vysazeno 65 stromů a celkem 2.615 nových keřů. Jak na 
revitalizaci rybníka, tak na regeneraci zeleně v parku byly získány 
významné dotace. Revitalizace rybníka a regenerace zeleně 
představovaly 1. etapu obnovy parku. O tom všem jsme průběžně 
informovali klatovskou veřejnost.

Práce v parku pokračovaly, za bedlivého dohledu občanů, 
2. etapou v roce 2016. Mimo jiné se změnil prostor před koloná-
dou, tzv. centrální parter. Zde byl založen oválný pobytový trávník 
(2.850 m ), vytvořena promenáda, fontána se žlabem se sedmi 
zapuštěnými vstřiky. V této etapě byly vybudovány mlatové pěšiny 
(přes 2.000 m ), živičné cyklostezky (téměř 1.300 m ), bylo 
osazeno 41 stožárových svítidel i tzv. doplňkové osvětlení, byly 
obnoveny trávníky v rozsahu téměř 2 ha. Na jaře, až se park 
zazelená, uvidíme, nakolik se dílo podařilo. Nutno přiznat, že ne 
vše šlo hladce. Dodavatel stavby, dle architekta i stavebního 
dozoru, postupoval sice s odbornou péčí, dostal se však do 
problému s plněním termínů. Za to je samozřejmě sankcionován. 
I na tuto 2. etapu jsme získali dotaci, byť jen na cyklostezky, i tak 
jde o 1,9 mil. Kč, které díky odboru rozvoje města vylepšily 
financování celé etapy (rozpočet 12,6 mil. Kč).

Ještě na podzim byla na ostrůvku v rybníku instalována 
„Lavička pro Václava Weinfurtera“ (návrh Václav Fiala). Vezme-
me-li v úvahu váhu „lavičky“ a její kompozici, byla její instalace 
na ostrůvku malým husarským kouskem. Dík patří autorovi díla, 
Technickým službám i starostovi, který na celou akci dohlédl. 

Práce však neskončí ani v roce 2017: na jaře bude dokončeno 
dětské hřiště u kolonády, dále se budeme věnovat dalším zeleným 

2

2 2
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Obnova městských parkůObnova městských parků

Lavička pro Václava Weinfurtera.Lavička pro Václava Weinfurtera.

Obnovený historický parter.Obnovený historický parter. Obnovená historická promenáda.Obnovená historická promenáda. 3x foto: Jakub Chvojka3x foto: Jakub Chvojka
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Avon pochod, Na jedné lodi, 
Voňavá adventní neděle, 
Klatovský klášterní bazar – to 
je jen malý výčet akcí, které se 
každoročně konají pod 
hlavičkou projektu Zdravé 
město Klatovy. V rámci 
projektu nejde zdaleka jen o 
pořádání akcí pro veřejnost, 
ale i o postupné zkvalitňování 
služeb úřadu pro občany a 
zlepšování prostoru pro život 
kolem nás. S tím ostatně úzce 
souvisí naplňování místní 
Agendy 21 (MA21), které je 
součástí tohoto projektu. 
Stručně řečeno, jde o to vše 

konat tak, abychom směřovali k úspěšnému rozvoji města, na 
který mohou navázat i naši potomci a zároveň dbali na zdravý 
životní styl. Město Klatovy je členem Národní sítě Zdravých 
měst ČR (NSZM), která je certifikována ze strany Světové 
zdravotní organizace (WHO). 

Každoročně se k již zavedeným akcím, které pořádáme 
v rámci projektu Zdravého města Klatovy, snažíme přidat 
i něco nového. V loňském roce to bylo fórum s občany. Letos se 
více zaměříme na děti a na vybrané základní škole uspořádáme 
pro žáky debatní fórum, které by jim mělo objasnit fungování 
různých dějů ve městě, a zároveň je přimět k přemýšlení 
o místě, kde žijí. Pro úřad pak bude zajímavá zpětná vazba, 
tedy bezprostřední názory a představy dětí. O konání akcí 
v rámci Zdravého města Vás budeme pravidelně informovat.

Díky každoročnímu vylepšování projektu se město v rámci 
NSZM v lednu posunulo z kategorie „D“ do kategorie „C“, ve 
které je kladen důraz mimo jiné na vyšší míru zapojení 
a aktivní účast občanů či lepší začlenění MA21 do organizační 
struktury úřadu.

Zimní propagace cestovního ruchu

Počátkem roku se konají dva nejvýznamnější české veletrhy 
cestovního ruchu – Regiontour na výstavišti v Brně (19. – 22. 
ledna) a Holiday World v areálu holešovického výstaviště v 
Praze (16. – 19. února). Naše město je na nich už tradičně 
zastoupeno. Prezentace města byla v Brně a v Praze bude sou-
částí stánku Plzeňského kraje, se kterým na těchto akcích úzce 
spolupracujeme. Ostatně pražský veletrh můžete navštívit třeba 
o nadcházejícím víkendu, kdy bude otevřen veřejnosti. Nově se 
město s Plzeňským krajem zúčastnilo ve dnech 26. – 29. ledna 
i jedné zahraniční akce – největšího veletrhu cestovního ruchu 
na Slovensku – ITF Slovakiatour v Bratislavě. Město se na 
uvedených veletrzích prezentuje zajímavými propagačními 
materiály, nabídkou sportovních a kulturních aktivit i dalšími 
možnostmi ve městě. Naší snahou je zaujmout potencionální 
návštěvníky města a dát jim důvod, aby do Klatov přijeli 
a ideálně zde strávili více dní. 

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Město zkvalitňuje aktivity v rámci Zdravého města

foto: archiv MěÚ 

Prezentace města na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour v Brně.
Prezentace města na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour v Brně.

UtilityReport – on-line vyjadřování 

k existenci sítí
Plzeňský kraj nabízí v rámci projektu Digitální mapy veřejné 

správy občanům novou bezplatnou službu On-line vyjadřování 
k existenci sítí „UtilityReport“, která má za cíl zjednodušit 
agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci inženýrských 
sítí. Pomocí webové aplikace může žadatel podat žádost 
o vyjádření k existenci sítí všem relevantním správcům 
prostřednictvím jednoho formuláře.

Přístup k aplikaci naleznou žadatelé na adrese 
. Žadatel na základě vyplněného 

formuláře rozešle elektronickou žádost všem relevantním 
správcům inženýrských sítí, kteří tento způsob doručení 
prostřednictvím služby UtilityReport umožňují. Pro ostatní 
správce jsou vygenerovány soubory PDF pro možnost vytištění 
a doručení poštou. Aktuální seznam relevantních správců najde 
žadatel přímo v aplikaci. 

Služba je pro žadatele rychlým a  bezplatným řešením, jak 
podat žádost o vyjádření k existenci sítí jejich správcům tak, aby 
nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům 
nebyly odesílány nadbytečně. K jejich podání postačí připojení 
k internetu a běžný webový prohlížeč. Ovládání je jed-noduché 
a aplikace je doplněna nápovědou pro jednotlivé kroky. 
Provozovatelem služby je společnost HRDLIČKA spol. s r.o.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ Klatovy

https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj
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Městské kulturní středisko Klatovy zve:Městské kulturní středisko Klatovy zve:
Městské kulturní středisko Klatovy má od února novou podobu 
webových stránek, ve kterých jsou nyní sjednoceny akce 
v kulturním domě i v kině Šumava. Hlavní funkcí webu je však 
možnost online nákupu vstupenek, či jejich případná rezervace. 
Nemusíte tedy nikam chodit a vstupenky koupit klidně i hodinu 
před představením z pohodlí domova. To neplatí jen o nákupu přes 
počítač, ale také přes mobilní telefony pomocí aplikace BudíCheck. 
Více informací na novém webu .

17. 2. Kurz tance a společenské výchovy - vyučovací lekce
 – I. kurz od 17.00 hod., II. kurz od 20.00 hod.
Kurzy tance a společenské výchovy probíhají pod vedením 
tanečního mistra Evžena Krejčíka z Taneční školy Krejčík Plzeň. 
Velký sál KD.

18. 2. Princezna Pampeliška
Loutkový soubor Brouček uvede premiéru marionetové pohádky 
Antonína Pruchy.
Od 14 a 16 hod. v divadélku Brouček v kulturním domě.
Představení je vhodné pro děti od 3 let.

23. 2. – 17. 3. Moře
Výstava keramických a výtvarných prací dětí z kroužků DDM 
Klatovy. Atrium kulturního domu. Vernisáž: 22. 2. 2017 v 17 hod.

25. 2. Kurz tance a společenské výchovy - vyučovací lekce
 – I. kurz od 17.00 hod., II. kurz od 20.00 hod.
Kurzy tance a společenské výchovy probíhají pod vedením 
tanečního mistra Evžena Krejčíka z Taneční školy Krejčík Plzeň. 
Velký sál KD.

Taneční pro dospělé – Jaro 2017:
Termíny v únoru: 5., 12., 19., 26. 2.  vyučovací lekce.
Kurz je vždy v neděli od 17.00 – 21.00 hod. 
(začátečníci 17.00 – 19.00 hod., pokročilí 19.00 – 21.00 hod.). 
Kurz vedou taneční mistři Gabriela a Jiří Hájkovi. KD Klatovy.

PŘIPRAVUJEME: 

 
Náhradní termín bude upřesněn na internetových stránkách MKS 
Klatovy. Vstupenky zůstávají v platnosti.

4. 3. 16.00 hod. Dechovka 2017
15. ročník festivalu dechovek v Klatovech. Vystoupí jako již 
tradičně dechové kapely ze všech koutů České republiky a také ze 
Slovenska. Těšit se můžete na Vrchovanku ze západních Čech, 
Muzikanty z jižních Čech, Žadovjáky z Moravy a Váhovanku ze 
Slovenska.

11. 3. 20.00 hod. Škwor - Hledání identity tour 
Další pokračování veleúspěšné tour. Host: ULTIMA. Velký sál 
KD.

18. 3. 20.00 hod. Country bál 
Další ročník bálu tematicky zeměřeného na Country. Tento hudební 
styl představí, stejně jako v loňském roce, kapela NotaBene, hrající 
jak Country, tak Bluegrass. Country bál obohatí svým vystoupením 
taneční skupina Tennessee působící při Městském kulturním 
středisku Klatovy. Pokud máte rádi Country a vše co k němu patří, 
od oblečení po Round či Square tance, přijďte do kulturního domu 
v Klatovech.

www.mksklatovy.cz

POZOR: KONCERT LENKY FILIPOVÉ 1. 3. ODLOŽEN 
Z DŮVODU NEMOCI ZPĚVAČKY.

22. 3. 20.00 hod. Lenny Hearts tour 2017
Pokud jste dechberoucí show Lenny ještě neviděli, 
tak si ji na jaře určitě nenechte ujít. Slyšet Lenny 
naživo je zážitek srovnatelný s mezinárodními 
hvězdami a je jen otázkou času, kdy si jí všimnou zahraniční 
promotéři. Zážitek z představení navíc umocňuje vkusně připravená 
scéna, jež pochází z dílny respektovaného designéra Martina 
Hrušky. Hudebním hostem Hearts Tour 2017 bude talentovaný 
mladý písničkář Jakub Ondra. KD Klatovy

30. 3. 19.00 hod. Ladislav Zibura – Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty - 1 500 kilometrů pěšky v Nepálu a Číně. Něco, co by 
nechtěl zažít nikdo z nás. Ale je legrace o tom poslouchat a smát se 
cizímu neštěstí. Ladislav Zibura po svých „40 dní pěšky do 
Jeruzaléma” přichází s novou show – „Pěšky mezi buddhisty 
a komunisty”. Kino Šumava 

23. 4. Hradišťan a Jiří Pavlica
Host: ZUŠ J. Kličky Klatovy. Ojedinělé hudební seskupení 
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným 
inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence 
lidová tradice. Velký sál KD. 

PLESOVÁ SEZÓNA 2017 V KULTURNÍM DOMĚ:
18. 2. 2017 Klatovský městský bál
24. 2. 2017 Drůbežářský ples
18. 3. 2017 Country bál

Vstupenky na akce nakupujte online na . 
Sledujte nás také na facebooku: .

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS Klatovy

www.mksklatovy.cz
 fb.com/mksklatovy

 

VÝSTAVY:
Čítárna:
Růžena Krůsová – ŠATY A TEXTILNÍ DOPLŇKY
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií
Galerie knihovny: 
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy ze třídy 
Markéty Svobodové s názvem V POHYBU
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE KNIHOVNY
Čtvrtek 23. února 2017 od 18 hodin
Oslava 10 let práce Krystalu – Křišťálu.
V hudebním programu vystoupí žáci ZUŠ J. Kličky Klatovy pod 
vedením paní učitelky Rebštekové, zazní nová poezie.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Pondělí 13. února od 13 do 16 hodin
VALENTINKA s Luckou Babkovou
Pondělí 20. února od 13 do 16 hodin
Zabal si svou knihu
Pondělí 27. února od 13 do 16 hodin
Hrajeme si (nejen) s papírem: ZÁLOŽKA DO KNIHY s Luckou 
Babkovou

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy

– únor 2017 

Akce v Městské knihovně Klatovy

– únor 2017 
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www.divadlo.klatovynet.cz
Stálá divadelní scéna Klatovy
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2016
Středa  22. 2. 2017 od 17.00, divadlo Klatovy
Výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy, 
z.s. ve spolupráci se společností SPORT ACTION s.r.o., redakcí 
Klatovského deníku a SDS Klatovy pod záštitou starosty města Klatovy 
pořádá tradiční slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, 
rozhodčích a sportovních kolektivů okresu Klatovy za rok 2016 
a vyhlášení čtenářské ankety Klatovského deníku s doprovodným 
kulturním programem.

JEŽKÁRNY
Neděle 26. 2. 2017 od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub, 
Klatovy - 15 nezapomenutelných písní Osvobozeného divadla 
v písničkářské podobě Miroslava Palečka.

KALABIS QUINTET
Úterý  28. 2. 2017 od 19.30, předplatné skupiny K, divadlo Klatovy 
Dechové kvinteto
Účinkují: Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, 
Nela Durníková – klarinet, Denisa Beňovská – fagot, 
Adéla Triebeneklová – lesní roh
Koncert je pořádán za podpory Českého hudebního  fondu.

Připravujeme na březen:
Koncert pěveckého sboru ŠUMAVAN s doprovodem varhan
Čtvrtek 2. března  2017 od 19.30, předplatné skupiny K, divadlo Klatovy

Už nikdy sám – Marc Becker
Pátek 3. března 2017 od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
Německá hra zabývající se fenoménem dnešní doby, a to osamělostí lidí 
ve velkoměstech.
Divadlo Kalich - hrají: Josef Polášek, Pavel Liška, Zuzana Bydžovská.

Předprodej vstupenek: tel. 376 320 043
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
sds.predprodej@investtel.cz

www.divadlo.klatovy.net

Strategický plán rozvoje 

města - pozvánka
Vážení spoluobčané,
v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města bychom Vás 
rádi pozvali na její veřejné projednání. 

Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek dne 16. 3. 2017 
od 15.00 hodin v kulturním domě, Domažlická 767, Klatovy. 

Cílem tohoto setkání bude moderovaná debata s občany ve 
vybraných tematických oblastech a společná diskuze nad vizí 
a budoucím směřováním města. 

Prosíme zájemce o účast na tomto veřejném projednání, aby se 
předem zaregistrovali prostřednictvím webového formuláře, který 
je umístěn na webu města, popř. formuláře, který je k dispozici na 
recepci úřadu. Zájemce prosíme, aby zde uvedli zájem o některé 
z navržených témat a poskytli nám na sebe kontakt pro návaznou 
komunikaci.  

Vaše aktivní účast v rámci skupinových diskuzí nám velmi 
pomůže k vytvoření této strategie, jejíž výslednou podobu tak 
můžete svými názory a podněty ovlivnit. 

Předem děkujeme za Vaši účast.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Tematické oblasti
1) Bydlení a veřejný prostor

Předpokládaná diskuzní témata: současný stav bydlení ve 
městě, bytová výstavba (novostavby, parcely pro rodinné 
domy), stav veřejných prostranství, čisté životní prostředí, 
revitalizace městských ploch, atd.

2) Podnikání, trh práce
Předpokládaná diskuzní témata: podmínky pro podnikání 
a ekonomickou činnost, průmyslové zóny, trh práce a ne-
zaměstnanost, dostupnost pracovní síly, nabídka nebytových 
prostor k podnikání, atd.

3) Doprava
Předpokládaná diskuzní témata: současná dopravní situace, 
obchvat města, tranzitní doprava přes město, parkování ve 
městě, doprava na náměstí, hromadná doprava, vnější 
dostupnost (především směrem na Plzeň), atd.

4) Školství, sociální služby a zdravotnictví
Předpokládaná diskuzní témata: oblast školství, rozsah 
nabídky studijních oborů, vybavenost škol, nabídka sociálních 
služeb, péče o seniory, dostupnost a úroveň zdravotnictví, atd.

  
5) Cestovní ruch, kultura, sport, volnočasové aktivity

Předpokládaná diskusní témata: společenský, kulturní 
a sportovní život ve městě, nabídka volnočasových aktivit pro 
obyvatele města, potenciál cestovního ruchu, atraktivity, 
ubytovací kapacity a gastronomie, atd.

Předpokládaný harmonogram veřejného projednání:
1. Úvodní slovo zástupce města Klatov 15.00 – 15.05
2. Představení zpracování Strategie města Klatov 15.05 – 15.20
3. Skupinové moderované diskuse 

k tematickým oblastem 15.20 – 16.50
4. Společná moderovaná diskuse k tvorbě vize 16.50 – 17.30
5. Závěr 17.30 – 17.45
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Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně zajišťuje 
provedení plošných oprav povrchů místních komunikací 
(chodníky, vozovky) a výměn lamp veřejného osvětlení ve 
městě Klatovy a  integrovaných obcích.

Jednotlivé akce jsou zařazovány do seznamu na základě 
požadavků jednotlivých společenství nebo občanů města, dále 
požadavků osadních výborů integrovaných obcí, ale i na 
základě kontrolní činnosti, kterou odbor na pozemních 
komunikacích provádí. Seznam jmenovitých akcí, které se 
navrhují k realizaci v každém roce, schvaluje Rada města 
Klatov. Finanční prostředky, které město každoročně na opravy 
poskytuje, schvaluje zastupitelstvo města. To na svém zasedání 
uskutečněném na konci roku 2016 schválilo na tuto činnost pro 
rok 2017 finanční částku ve výši 25 mil. Kč.

Nároky na opravy ale stále několikanásobně převyšují 
finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem 
požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají 
do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled na 
aktuální stav komunikací, intenzitu využití komunikace pěšími, 
cyklisty či řidiči. Dále zda se bude v jejím tělese rekonstruovat 
nějaká inženýrská síť, která je v havarijním stavu.

Navržené akce v jednotlivých letech jsou tedy 
koordinovány též se správci inženýrských sítí. Ti pak finančně 
přispívají na následnou plošnou opravu rozkopaných 
komunikací podílem, který představuje plochu nad 
prováděným výkopem. Cílem koordinace akcí je zajištění 
provedení nových povrchů komunikací, do jejichž tělesa 
nebude dlouhodobě zasahováno. Tyto komunikace jsou pak po 
dobu minimálně 10 let v režimu tzv. „chráněných“.

Pro rok 2017 byly prozatím radou města schváleny 
následující akce:

1. Část Studentské ulice v úseku Suvorovova-Lipová
- rekonstrukce vodovodního řadu, oprava povrchu 
vozovky, chodníků, parkovací plochy, ploch před domy 
čp. 598, 599 a 600.

2. Část Lipové ulice v úseku Studentská - „propojovací“ 
k Jabloňové - vodovod, plynovod, vozovka, chodníky.

3. „Propojovací“ mezi Lipovou a Jabloňovou ulicí
- vodovod, plynovod, vozovka, chodníky. 

4. Jabloňová ulice - vodovod, plynovod, vozovka, chodník, 

Opravy komunikací v roce 2017

foto: archiv MěÚ 

Část Školní ulice.Část Školní ulice.

plochy pro stání vozidel podél vozovky a vedle garáží, 
plochy mezi řadovými garážemi, oba chodníky podél 
areálu mateřské školky.

5. Kvapilova ulice - chodník a veřejné osvětlení v západní 
části ulice.

6. Část Školní ulice v úseku Komenského-Bozděchova
- plynovod, vozovka, chodníky, přístupové chodníčky ke 
vchodům, komunikace vedoucí k domům čp. 378 a 379, 
komunikace podél domů čp. 401, 402 a 403.

V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele 
stavby. Ta určí skutečnou výši stavebních nákladů. Následně 
bude rada města schvalovat další akce ze „zásobníku“.

Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční 
prostředky na opravy komunikací jejich správce - Technické 
služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po 
zimě, čištění chodníků, drobnou opravu a údržbu chodníků, 
vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace, veřejného 
osvětlení, apod.  

Na tržní ploše náměstí Míru budou opětovně v letošním 
roce probíhat pravidelné pondělní městské trhy. Nabízený 
sortiment zboží bude podobný jako v předchozích letech. Doba 
trvání trhů je stanovena od 8.00 do 17.00 hod., v letních 
měsících max. do 18.00 hodin. Každý pátek se též uskuteční trh 
nabízející prodej ovoce, zeleniny, vlastních výpěstků 
a výrobků. Termín zahájení pátečních trhů bude závislý na 
příznivém počasí a zájmu prodejců.

Stejně tak jako v minulých letech počítá město s pořádáním 
velikonočních a vánočních řemeslných trhů, ve kterých bude 
možné si zakoupit výrobky s dobovou tématikou přímo od 
jejich výrobců. Součástí těchto řemeslných trhů bude zajímavý 
kulturní program, který zajišťuje Městské kulturní středisko 
v Klatovech.

Pravidelné městské trhy se uskuteční i v roce 2017

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

ilustrační foto: archiv MěÚ 
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1) Organizace 2. pololetí školního roku 2016/2017

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Klatovy 
stanoveny od 6.  – 12. března 2017.
V MŠ v Klatovech - provoz ve všech zařízeních.
Pro žáky základních škol bude otevřena školní družina při 
Masarykově ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna 
2017. 
V MŠ v Klatovech - provoz ve všech zařízeních.
Provoz školních družin na ZŠ bude pro zájemce řešen na 
jednotlivých školách. 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 
do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 
začne v pondělí 4. září 2017.

2) Zápisy dětí a žáků do školských zařízení

Zápis dětí do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, 
příspěvkové organizace, se bude konat ve středu 
10. května 2017 od 8.00 do 17.00 hod. na všech 
pracovištích MŠ. 
Zápis dětí do MŠ bude proveden v souladu s § 34 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
Upozorňuji, že od školního roku 2017/2018 platí povinné 
předškolní vzdělávání dětí.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje jak na státní 
občany České republiky, kteří pobývají na území České 
republiky déle než 90 dnů, tak i na občany jiného členského 
státu Evropské unie, kteří na území České republiky 
pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní 
vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni 
pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po 
dobu delší než 90 dnů.
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol v Klatovech se 
bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 8.00 hod. do 
17.00 hod. na všech ZŠ.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého 
roku věku. 
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ v Klatovech bude prováděn dle § 36 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášky města Klatov 
č. 1/2017, kterou se stanovují školské obvody základních 
škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2017/2018. 
Tato vyhláška bude k dispozici na úředních deskách MŠ, ZŠ 
a městského úřadu. 
Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Doporučuji rodičům, kteří uvažují pro své děti o podání 
žádosti o odklad povinné školní docházky, aby neprodleně 
kontaktovali školské poradenské zařízení a odborného 

•

•

•

•

•

•

Informace odboru školství, kultury a cestovního  ruchu
lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je 
dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost) 
o odborné posouzení, které se přikládá k žádosti při zápisu 
dítěte do ZŠ.
Kopii rozhodnutí o odložení začátku povinné školní 
docházky odevzdají rodiče co nejdříve v mateřské škole 
z důvodu povinnosti předškolního vzdělávání dítěte 
v následujícím školním roce.

3) Dotace poskytované městem Klatovy  

Všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na 
území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, 
mohou do 31. března 2017 žádat o dotaci z výše uvedeného 
programu.
Podrobné zásady a podmínky pro poskytování finančních 
dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti 
naleznete na internetových stránkách Městského úřadu 
Klatovy. Osobně si jej můžete vyzvednout v sekretariátu 
místostarosty Ing. Kříže a na odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu.

Program „Podpora zájmových aktivit organizací na 
území města Klatov
Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je od 1. do 28. 
února 2017.
Podrobné zásady a podmínky pro poskytování finančních 
dotací z rozpočtu města Klatov a také tiskopis žádosti 
naleznete na internetových stránkách Městského úřadu 
Klatovy. Osobně si jej můžete vyzvednout v sekretariátu 
místostarosty Ing. Kříže a na odboru školství, kultury 
a cestovního ruchu.

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

• Program „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže 
do 18 let u kulturních a sportovních organizací“

•
“

L. kolo řízení o posuzování žádostí 
na poskytnutí zápůjček z Fondu 

rozvoje bydlení bylo zrušeno
Město Klatovy vypsalo dne 3. 11. 2016 L. kolo řízení 

o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení s termínem podání žádostí do 17. 2. 2017.

Vzhledem ke změně legislativy, kdy od 1. 12. 2016 
vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, 
město Klatovy na základě stanoviska Ministerstva financí ČR 
nemůže dodržet avizované podmínky zápůjček a je nuceno L. 
kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček 
z Fondu rozvoje bydlení zrušit.

Po vyjasnění dalšího postupu budou nové podmínky 
ihned zveřejněny.

František Kocfelda, 
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Pracovní náplň:
• z a j i š ť o v á n í  ú k o l ů  n a  ú s e k u  s o c i á l n ě  p r á v n í  

ochrany dětí.

Platové zařazení:
• platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.

 a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost dle ust. § 110 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociál. služb. ve znění pozdějších předpisů:

vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální prá-
ci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, 
charitní a sociální činnost, nebo
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, ma-
gisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném 
na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, soci-
ální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,

komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,

• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis (ručně psaný), ve kterém budou uvedeny údaje 

o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
a dovednostech

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

•

•

• praxe v oboru vítána,
• zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci,
•
• flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení 

úkolů, 

•
, 

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Písemné přihlášky odešlete nejpozději  na adresu:
Město Klatovy, 
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I, 
339 01 Klatovy  

Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“

do 17. 2. 2017

na místo úředníka (úřednice) 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

- úsek sociálně právní ochrany dětí

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město KlatovyBarevné hry skla z Lenory 

– nová výstava v PASKu 

Barevné hry skla z Lenory 

– nová výstava v PASKu 
Do chladné zimy a prvních jarních dnů připravil Pavilon skla 
Klatovy ve spolupráci s Prachatickým muzeem výstavu plnou 
barevných kontrastů. Více než dva měsíce budou moci 
návštěvníci pavilonu na jednom místě porovnat produkci dvou 
šumavských sklářských firem – firmy Lötz z Klášterského 
Mlýna a jejího přátelského konkurenta firmy Viléma Kralika 
a syn z Lenory. Tvary, barvy a používané techniky obou firem 
se v řadě momentů prolínají a vzájemně ovlivňují, každá firma 
si ale zachovávala svůj vlastní svébytný styl. 

Exponáty výstavy představují lenorské sklo z první 
poloviny 20. století ve stylu secese, art déco či skla v Tango 
barvách apod. Je to průřez částí produkce firmy Kralik, pro 
kterou je charakteristické zejména originální využití 
nejrůznějších hutních dekoračních technik – zatavování 
skleněných nitek, pestrobarevných skleněných broků, 
vícebarevných skleněných tyčinek (benátská technika 
millefiori) apod. Vedle toho jsou zde také některá skla 
s leptanými či broušenými dekory a mimořádně zajímavé 
předměty s povrchy pokrytými zrcadlovými irisy. 

Jde o exponáty, které s jedinou výjimkou nebyly posud 
nikdy vystaveny. Pro výstavu byly zapůjčeny z depozitáře 

Prachatického muzea a z ně-
kolika soukromých sbírek, 
část exponátů pochází ze 
sbírky Pavilonu skla. Soubor 
několika desítek lenorských 
váz, dóz či misek je 
přehlídkou technické virtu-
ozity, neobvyklých designů 
i překvapivých barevných 
kontrastů. Jde hlavně o typy 
skel, které se v Evropě 
objevují jen málo, protože 
většina této produkce byla 
vyvážena zejména do USA. 
Zatímco v amerických 
soukromých sbírkách a mu-
zeích je tak najdeme ve 
velkém množství a jsou tam 
proslulá, v českých zemích 

stojí zatím poněkud stranou zájmu. Výstava v Pavilonu skla je 
tak jakousi malou splátkou dluhu vůči lenorskému sklu 
a věříme, že návštěvníky zaujme. 

PhDr. Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla
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Vybráno z obsahu:

Vážení Klatované,

proběhne-li někde zmínka 
o „Rotary“, je mnohdy dopro-
vázena určitým nádechem ta-
jemna, snad i trochou nedůvěry. 
Pohled je to dozajista mylný. 
Ve vyspělém „západním“ světě 
se členové jednotlivých klubů 
po dlouhé desítky let podíleli 
a podílejí na životě společnosti, 
mnohdy jej svým nemalým 
přičiněním kultivovali. Oproti 
tomu u nás rotariánská činnost 
pochopitelně nemá z historicky 

jasných důvodů tak hluboké 
kořeny. Postupně se začala for-
movat až po roce 1989. Nejinak 
tomu bylo v Klatovech.

Dnes již více než dvě desít-
ky let se členové klubu scházejí 
každý týden. Dlouhodobě se 
snaží nenásilnou formou zapo-
jit do dění v našem městě. 
Aktivně podporují zejména 
sociální a vzdělávací projekty. 
Díky vzájemné spolupráci 
s Rotary kluby z nejrůznějších 
zemí měly již desítky studentů 
možnost absolvovat v době 
prázdnin kempy v zahraničí. 
Setkávají se na nich se svými 
vrstevníky téměř z celého 
světa. Jsou tak pro ně předev-
ším velkou příležitostí ke 
zdokonalení jazykových schop-
ností i k poznání rozmanitých, 
často odlišných kulturních 
zvyklostí. Krátkodobé kempy 
poslední dobou nově doplňují 
i dlouhodobé studijní pobyty. 
Díky pochopení vedení míst-
ního gymnázia na čele s RNDr. 
Jiřím Šléglem zde během právě 
probíhajícího školního roku 
studují děvčata z Argentiny 
a USA. Oproti tomu jedna 
z klatovských studentek se 
vzdělává na Tchaj-wanu a dru-
há ve Spojených státech.  

Rotary klub
Výraznou stopu zanechávají 

rotariáni rovněž v oblasti 
charitativní. V předvánočním 
čase pravidelně bývají aktiv-
ními účastníky dobročinného 
bazaru. Každoročně rovněž 
pořádají společenský večer, 
jehož výtěžek věnují na pod-
poru zařízení poskytujících 
potřebné sociální služby. Krom 
jiných v minulosti opakovaně 
pomohli ohroženým dětem, 
jimž se snaží nahradit chybějící 
rodinné zázemí pracovníci 
janovického Klokánku. Tradice 
nebyla porušena ani letos, kdy 
potěšili paní ředitelku místní 
„Charity“ Bc. Marii Malkuso-
vou. Několik desítek tisíc korun 
je velmi vítaným příspěv-
kem na nákup polohovacích 
křesel, která usnadní našim 
starším spoluobčanům pobyt 
v Domově pokojného stáří.

Nelze si než přát, aby členy 
Rotary klubu jejich činnost 
i nadále těšila, protože je pros-
pěšná nejen v daném okamžiku, 
ale s ohledem na trvalou 
podporu mladé generace i do 
budoucna.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

2x foto: Vlastimil HálekPoděkování Bc. Marie Malkusové.Poděkování Bc. Marie Malkusové.Zahraniční studentky klatovského gymnázia.Zahraniční studentky klatovského gymnázia.



pomoci právě tím, že vytvoří koncept prezentace našeho 
města.

Klatované, jako lidé zvídaví a kritičtí, často srovnávají své 
město s jinými městy, doma i v zahraničí. Nejinak je tomu se 
mnou. Mnohdy vidím u „jiných“ zajímavou inspiraci a říkám 
si, kéž by tomu tak bylo i u nás doma. Příklad? Italský způsob 
slavení nejrůznějších slavností a svátků: sejde se celé město 
a okolí a společně se baví. Program však zpravidla nepředčí 
např. klatovskou pouť. Jiný příklad? Německá, či možná 
bavorská soudržnost pod hlavičkou „bierfest“, která zdaleka 
není jen o pití piva. Jsme my Češi chladní a neumíme se 
společně veselit? Zdaleka ne. Možná jen některé věci „děláme 
jinak.“ A možná bychom si měli více připomínat, co vše je 
u nás dobré a nakolik je země, ve které žijeme, příjemná 
a krásná. To však neznamená, že bychom neměli být sami 
k sobě kritičtí. Nedávno naše město navštívil ekonomický 
tajemník amerického velvyslanectví v Praze. Velmi zajímavý 
muž. Na moji otázku, jak se mu líbí v Praze a co jej v Čechách 
nejvíce překvapilo, celkem obratem odpověděl, že Praha je 
nádherná a že je to sen pracovat zde, že jen málo míst 
v Americe (myšleno USA) je stejně krásných a ještě méně je 
takových, která Prahu „předčí“. A co jej nejvíce překvapilo? Že 
my Češi si tak málo uvědomujeme, v jak skvělé zemi žijeme. 
Samozřejmě - pan tajemník je diplomat a slušný člověk, který 
nebude hostitelům nic hanit, nicméně zněl velmi upřímně 
a mně se jeho slova spojila s několika momenty z nedávné 
doby: deset let oslavil spolek Křišťál, který pomáhá lidem 
s psychickými omezeními, byla to oslava nejen důstojná, ale 
i přátelská a srdečná. Každý z nás si přeje, abychom my i naši 
blízcí žili v lidské důstojnosti a kdokoliv cokoliv, byť 
i malinkého udělá v této věci, spasí svět. Své nekulaté výročí 
slavil i Rotary klub, a byť „rotariáni“ jsou v očích mnohých ti 
„schopní a privilegovaní“ (a proč ne?), jejich setkání bylo 
zároveň finančním příspěvkem klatovské charitě, příspěvkem 
těm, kteří potřebují. Ptají-li se pak někteří, co jsou to „evropské 
hodnoty“, což je otázka, kterou nesnáším, pak na příkladu 
Křišťálu, rotariánů, Charity a mnohých dalších naleznou 
rychlou a jasnou odpověď. Patří k nim nejen výkonnost, ale 
i soucit, podpora, empatie.

Přeji Vám krásné jaro. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Milí Klatované,

vzhledem k tomu, že k mým 
úkolům na radnici patří roz-
počet, územní plán, finanční 
hospodaření organizací, stra-
tegie města…, jsou mé 
příspěvky do Zpravodaje 
zpravidla „o číslech, faktech“, 
o konstatování faktů nebo 
záměrů. Dovolte mi dnes 
vybočit z řady a zmínit dvě 
věci, které nebudou (doufám) 
jen suchým konstatováním 
skutečnosti:

Ačkoliv jsou Klatovy relativně menším městem, nejsou tak 
zcela mimo „turistické trasy“, jak by se mohlo někdy zdát. 
Posuďte sami: informační centrum města navštívilo minulý rok 
více než 43 tisíc návštěvníků, na Černou věž vystoupalo 14,5 
tisíce „statečných“, v Pavilonu skla byla zaznamenána návštěva 
11 tisíc milovníků secesního skla a pomyslnou soutěž o nejvíce 
návštěvníků i loni vyhrály katakomby – bylo zde 47 tisíc lidí. 
Povzbudivá čísla, mohli bychom si říci, byť víme, že část 
z těch, kteří byli např. v katakombách,  přišla i do Pavilonu skla 
(2,3 tis.), část z nich vystoupala na Černou věž a naopak. 
Podpora, kterou město Klatovy poskytuje těmto turistickým 
cílům, je důležitá, ať už jde o přímé financování či financování 
nepřímé např. formou různých propagačních materiálů, akcí 
a programů. Stále nám však cosi chybí. Měli bychom 
„vymyslet“ a vypracovat ucelený koncept  (turistické - nejen?) 
prezentace města a okolí. Měli bychom dotvořit příběh města, 
když už dnes máme tolik jednotlivých částí pohromadě! Tak 
jako například na jih Francie do Languedocu jezdí statisíce lidí 
za katary, mohly by alespoň desetitisíce lidí jezdit do Klatov 
za husity, jiné desítky tisíc pak za barokem a jezuity, jiné za 
dragouny (a nejen dragouny, ale třeba i švališary), jiné za kla-
tovskými karafiáty…, protože lidé dnes hledají „aktivní 
dovolenou“ (a sportovní Klatovy a okolí mají jistě co nabídnout 
- nebo se mýlím?), pak hledají nevšední příběhy, jejichž 
prostřednictvím k nim promlouvají „lidé dávno minulí“, 
a nakonec hledají i skvělé služby a například i gastronomické 
zážitky. To vše se pak promítne do dojmu, který si návštěvníci 
našeho města odnesou. Město Klatovy, domnívám se, může 
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Vážení občané,

rád bych Vás seznámil s ně-
kolika novinkami. Zakoupit si 
vstupenku do kina či na akci 
v kulturním domě je nyní 
jednodušší. V únoru byl 
spuštěn nový on-line prodejní 
systém, který umožňuje vy-
brat si konkrétní místo v sále 
kulturního domu a v kině 
a také si zajistit vstupenku i na 
akce pořádané městským 
kulturním střediskem v jiných 

prostorách – například v letních měsících na koncerty 
v renesančním dvorku domu čp. 66/I apod. V systému si 
jednoduše můžete vybrat konkrétní sedadlo – vidíte, která jsou 
momentálně volná – a zaplatit můžete platební kartou či 
bankovním převodem. Na webových stránkách městského 
kulturního střediska je tak u každé akce tlačítko „koupit“, které 
zájemce do systému přesměruje. Při koupi vstupenky přes 
internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je 
vybavena číselným čárovým kódem. Ta je následně zaslána na 

uvedený e-mail ve formátu pdf. Návštěvník si ji pak vytiskne či 
uloží do svého mobilního telefonu. Pro ty, kterým tento způsob 
nevyhovuje, jsou zachovány stávající možnosti – tedy 
zakoupení vstupenky na pokladně v kulturním domě, v kině či 
v informačním centru města. Systém byl v únoru ve zkušebním 
provozu, ale mnozí návštěvníci akcí jej už využili.

Se spuštěním nového prodejního systému souvisí i celková 
proměna grafické podoby tiskovin, loga a webových stránek 
městského kulturního střediska. Asi jste už zaznamenali novou 
podobu měsíčního kulturního přehledu. Ten si sice zachoval už 
osvědčený malý formát, avšak nyní je tištěn v nové přehledné 
grafické úpravě a na kvalitním papíře. Součástí změn je i nové 
logo městského kulturního střediska, jež má čtvercový základ 
(stejně jako klatovský kulturní dům), ve kterém je název 
Městské kulturní středisko Klatovy, přičemž zvýrazněním slov 
kulturní a Klatovy nám vzniká další rozměr loga – „kulturní 
Klatovy“. Čtvercový základ loga je využíván s vyznačením 
slovního spojení „kulturní Klatovy“ například v označení 
„Měsíční kulturní přehled Klatovy“ a v budoucnu bude využito 
obdobně i v dalších případech. Logo vytvořil autor návrhů celé 
řady filmových plakátů grafik Martin Kaiser.   

Malá statistika Městské knihovny Klatovy

Víte kolik registrovaných čtenářů má klatovská knihovna? 
V současné době jich je 4054. Jejich počet je dlouhodobě 
stabilní a drží se nad 4000. Malých čtenářů do 15 let je z toho 
zhruba čtvrtina, aktuálně 993. I počet dětí se stabilně drží v roz-
mezí 900 – 1000. Všichni  si vypůjčili celkem 190 091 
knih, zvukových dokumentů a periodik. Do knihovny však 
chodí nejen registrovaní čtenáři, mnozí sem zajdou na výstavu, 
besedu, nějakou společenskou akci či aktivně využili webové 
stránky knihovny. Za loňský rok to bylo 115 888 návštěvníků. 
Z toho pochopitelně nejvíce zavítalo do půjčoven a studoven 
(60 176). Na kulturní akce, kterých se v roce 2016 konalo 157, 
přišlo do knihovny v Balbínově ulici a do její pobočky v Zá-
kladní škole Klatovy, Tolstého 765, 14 542 dospělých a dětí.

V roce 2016 došlo na vymalování všech prostor knihovny 
i na výměnu podlahových krytin a nábytku ve vybraných 
prostorách a studovně. Od října přešla knihovna na nový 
automatizovaný knihovnický systém Tritius. Od letošního roku 
knihovna rozšířila provozní dobu pro veřejnost – ve všední dny 
byla zrušena polední přestávka ve všech odděleních knihovny 
a každou sobotu (mimo státní svátky a letní prázdniny) je 
otevřena v době od 9 do 12 hodin půjčovna pro dospělé čtenáře, 
studovna a čítárna.

Na závěr bych Vás rád do knihovny pozval na zajímavou 
přednášku historika sportu PhDr. Františka Koláře, CSc., 
z České olympijské akademie o Jiřím Stanislavu Guthu-
Jarkovském, který v Klatovech několik let působil na 
gymnáziu. Navážeme tak na loňské odhalení pamětní desky 
tomuto průkopníkovi etikety a sportu na domě čp. 6/IV ve 
Vídeňské ulici.

čtenáři

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Městské kulturní středisko spustilo nový 

prodejní systém

Městské kulturní středisko spustilo nový 

prodejní systém
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17. 3. 2017 /pátek/ začátek od 19.00 hod.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2017
II. PRODLOUŽENÁ LEKCE – II. kurz. Vede taneční mistr Evžen 
Krejčík z TŠ Krejčík Plzeň. Velký sál KD.

18. 3. 2017 /sobota/ od 20.00 hod.
COUNTRY BÁL
Zábavný večer ve stylu Country pro širokou veřejnost v Kulturním 
domě v Klatovech. Tento hudební styl představí kapela NotaBene, 
předtančení skupina Tennessee. Velký sál KD.

22. 3. 2017 /středa/ od 20.00 hod.
LENNY HEARTS TOUR 2017
Koncert. Hudebním hostem Hearts Tour 2017 bude talentovaný 
mladý písničkář Jakub Ondra. Vstupenky v předprodeji 
na www.mksklatovy.cz. Velký sál KD.

24. 3. 2017 /pátek/
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2017
KARNEVAL – I. kurz od 17.00 hod., II. kurz od 20.00 hod.
Vede taneční mistr E. Krejčík z TŠ Krejčík Plzeň. Velký sál KD.

25. 3. 2017 /sobota/ od 19.00 hod.
NA STOJÁKA
Již páté pokračování populární show na podporu organizace 
LENOX a týmu SK Indians Plzeň. Účinkují: Daniel Čech, Petr 
Vydra a Karel Hynek. Pořádá Lenox z. s., spolupořadatel MKS 
Klatovy. Velký sál KD.

31. 3. 2017 /pátek/
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2017
STOLOVÁNÍ – I. kurz od 18.00 hod. Vede taneční mistr E. 
Krejčík z TŠ Krejčík Plzeň. Velký sál KD.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – JARO 2017:
Termíny v březnu: 5., 12., 19. března VYUČOVACÍ LEKCE.
26. března ZÁVĚREČNÁ LEKCE. Kurz je vždy v neděli 
od 17.00 – 21.00 hod. (začátečníci 17.00 – 19.00 hod., pokročilí 
19.00 – 21.00 hod.). Kurz vedou taneční mistři Gabriela a Jiří 
Hájkovi. Velký sál KD.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:

25. 3. 2017 /sobota/ od 14 a 16 hod.
PRINCEZNA PAMPELIŠKA
Loutkový soubor Brouček uvede reprízu marionetové pohádky 
Antonína Pruchy. Představení je vhodné pro děti od 3 let. Divadélko 
Brouček, KD.

VÝSTAVA:
23. 2. – 17. 3. 2017 od 9.00 – 16.00 hod.
MOŘE - VÝSTAVA DDM KLATOVY
Výstava otevřena v pracovní dny. Galerie Atrium KD.

PŘIPRAVUJEME v dubnu:

4. 4. 2017 /úterý/ od 17.00 hod.
JARNÍ INSPIRACE s floristkou Hanou Kindelmanovou 
Šebestovou. Malý sál KD.

6. 4. 2017 /čtvrtek/ od 19.00 hod.
RÁCHEL SKLENIČKOVÁ
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 2017

- nevidomá klavíristka, studentka 2. roč-
níku pražské HAMU, sólový recitál. 
Sál klatovské radnice.

8. – 9. 4. 2017 /sobota – neděle/
ŠAMPIONÁT MAŽORETEK
Zemské finále sólo, duo – Čechy. KD Klatovy.

10., 11. a 12. 4. 2017 /pondělí – středa/
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Velikonoční dílna nejen pro děti v Atriu KD pod vedením 
zkušených lektorů.

12. – 13. 4. 2017 /středa – čtvrtek/
VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Řemeslné trhy s kulturním programem na náměstí Míru.

23. 4. 2017 /neděle/
HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA
Koncert známé kapely, jako host vystoupí ZUŠ Klatovy. Velký sál 
KD.

Vstupenky na akce nakupujte online na . 
Sledujte nás také na facebooku: .

www.mksklatovy.cz
 fb.com/mksklatovy

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
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www.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna Klatovy

Otevřené manželství - Dario Fo a Franca Rame
Pátek 17. 3. 2017 v 19.30, předplatné skupiny B, divadlo Klatovy
Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky.
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová a Petr Pěknic
Režie: Patrik Hartl        Divadlo Studio DVA  

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
Úterý 21. 3. 2017 ve 13.30, divadlo Klatovy
Přehlídka se koná ve spolupráci SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy 
a SDS Klatovy.

Duševní choroby základ státu – Jan Burian
Úterý 21. 3. 2017 v 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub Klatovy
Poetický a veselý večírek s písněmi a fejetony Jana Buriana.

Poezie na rynku
Pátek 24. – Neděle 26. 3. 2017, divadlo Klatovy - jeviště
Třináctý ročník regionálního festivalu poezie na rynku v klatovském 
divadle.

Kocour v botách - Jana Galinová
Neděle 26. 3. 2017 v 15.00, předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
Pohádkový písničkál na motivy známého příběhu bratří Grimmů.
Hrají a zpívají: Michal Žižka, Kamila Raková, Kristýna Lišková, Robert 
Stodůlka, Petr Erlitz, Petr Kozák aj.
Režie: Jurij Galin       Docela velké divadlo

Václav „Noid“ Bárta s Věrou Křížkovou a Willow Orchestra 
- Paměti vrby
Středa 29. 3. 2017 v 19.30, divadlo Klatovy
Noid se svým bratrancem Daliborem Bártou, dirigentem a autorem 
hudby, na jednom pódiu. Uslyšíte baladické písně otextované Noidovým 
otcem Václavem Bártou st. Díky skvělým sólistům a instrumentalistům 
přesahují Paměti vrby hranice žánrů a koncert se tak stává jedinečným 
zážitkem.
Prodej vstupenek od 10. 2. 2017  Vstupné: 250,-  240,-  230,- Kč

Připravujeme na duben:

Knedlo Zelo Vepřo – Daniela Zbytovská
Čtvrtek 6. 4. 2017 v 19.30, předplatné skupiny B, divadlo Klatovy
Komedie z kravína o touze uniknout z „malého“ moravského venkova 
symbolizovaného, vepřovou se zelím, do velkého světa. 
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, Josef 
Polášek / Michal Bumbálek, J. Barin Tichý Divadlo MALÉhRY

Pipi Dlouhá punčocha - Karel Hoffmann podle Astrid Lindgrenové 
Neděle 9. 4. 2017 v15.00, předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
Inscenace vychází ze známé knihy známé švédské autorky Astrid 
Lindgrenové, která patří ke klenotům světové literatury.
Účinkuje : Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště  

JARO 2017
Festival sborového zpěvu. Pořádá ZUŠ Josefa Kličky Klatovy.
Pátek 7. 4. 2017 v 17.00, divadlo Klatovy

SYMFONICKÝ ORCHESTR při ZUŠ J. Kličky Klatovy 
(1962-2017) Koncert k 55. výročí. Zazní skladby George Bizeta, 
Antonína Dvořáka, Maurice Ravela a Johanna Strausse.
Dirigent: Jan Kaňka Sbormist: Daniela Mandysová
Sólisté: Tereza Hammerschlagová, Jitka Šťastná ml.
Úterý 11. 4. 2017 v 19.30, předplatné skupiny K, divadlo Klatovy

Předprodej vstupenek: tel. 376 320 043
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
sds.predprodej@investtel.cz

www.divadlo.klatovy.net

VÝSTAVY:

Čítárna:
Petra Rendlová – výšivky křížkové, Ivana Sýkorová – VELIKONOČNÍ 
SYMBOLY

Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií

Galerie knihovny: 
Výstava fotografií Tamary Salcmanové a Miroslava Buriánka SVĚT JE 
ÚŽASNÉ MÍSTO K FOTOGRAFOVÁNÍ

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE KNIHOVNY:

Úterý 14. března 2017 od 18 hodin
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph. D. – přednáška na téma KAREL IV. 
JAKO DONÁTOR

Čtvrtek 16. března 2017 od 18 hodin
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský: Z KLATOV NA PRVNÍ 
NOVODOBÉ OLYMPIJSKÉ HRY DO ATHÉN
Přednáška historika sportu PhDr. Františka Koláře, CSc., z České 
olympijské akademie

Úterý 28. března 2017 od 18 hodin
Další přednáška Ing. Vlastimila Bažanta, předsedy České 
psychoenergetické společnosti, tentokrát bude zaměřena na získání 
a prohlubování léčitelských schopností a seznámení s tématem 
jemnohmotných těl a jejich využití.

Čtvrtek 30. března 2017 v 18 hodin
Přednáška: PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal – ŽIDOVSKÉ 
PAMÁTKY JIHOZÁPADNÍCH ČECH

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 

Výtvarné dílničky HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM:
13. března Organzová brož s M. Freiovou, od 13 do 16 hodin
20. března Drátěný ptáček s I. Sieberovou, od 14 do 16 hodin
27. března Velikonoční přání s L. Babkovou, od 13 do 16 hodin

31. března 2017 od 18 do 21.30 hodin
POHÁDKOVÝ VEČER S ANDERSENEM A SE ČTYŘLÍSTKEM, 
pro předem přihlášené malé čtenáře. 

PŘIPRAVUJEME:

Čtvrtek 6. dubna 2017 od 18 hodin
Úvodní přednáška ke kurzu Zlepšování zraku přirozenou cestou 
(Batesova metoda) - lektor RNDr. Ivo Novosad
Přednáška je určena všem, kteří nechtějí řešit kvalitu svého vidění pouze 
přidáváním dioptrií.

Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na 
sociálních sítích knihovny. 

Akce v Městské knihovně Klatovy
– březen 2017

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 České poště.
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Rada města Klatov schválila na svém jednání dne 28. 2. 2017 
další část jmenovitých oprav povrchů komunikací v Klatovech 
a integrovaných obcích.

V Klatovech například dojde v druhé polovině roku 
k celoplošné opravě povrchu vozovky a chodníků a také 
k rekonstrukci veřejného osvětlení v Lidické ulici. V této ulici 
dojde nejprve na rekonstrukci kanalizace, vodovodu 
a plynovodu. Povrchy budou následovat po sítích. 

Celoplošná oprava povrchu vozovek a chodníků bude 
provedena také v ulici Kounicova a v části ulice Tolstého, a to 
v úseku mezi Čechovou a Macharovou. I zde budou nejprve 
zrekonstruovány inženýrské sítě – kanalizace, vodovod 
a plynovod. V Tolstého ulici dojde též na rekonstrukci 
veřejného osvětlení.

V sídlišti Za Retexem bude opraven povrch komunikace 
ležící mezi řadovými garážemi.

V sídlišti Rozvoj bude opraven povrch příjezdové 
komunikace a bude zřízena odstavná plocha před domy čp. 91 
a 92. Odstavná plocha bude zřízena též ve vnitrobloku domů na 
nábřeží Kpt. Nálepky. 

V Lubech bude opraven povrch části chodníku v lokalitě za 
mateřskou školou. V rámci dvou výběrových řízení, které 
proběhly na opravy komunikací v části ulic Lipová, Studentská, 
Jabloňová a Školní ulici a oprava chodníku v ulici Kvapilova, 
došlo oproti předpokládaným nákladům k nemalé úspoře 
finančních prostředků. 

Opravy komunikací v roce 2017, druhá část

Předpokládáme, že další výběrové řízení přispěje též 
k úspoře financí. Ty mohou být potom využity na realizaci 
některých dalších menších staveb, které jsou připraveny v tzv. 
„zásobníku akcí“. 

Zastupitelstvo města Klatov schválilo v rozpočtu na opravy 
komunikací pro letošní rok částku ve výši 25 mil. Kč, tedy ještě 
o 5 mil. Kč více, než v předchozím roce.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Lidická ulice.Lidická ulice. foto: archiv HO

UtilityReport – on-line vyjadřování 

k existenci sítí
Plzeňský kraj nabízí v rámci projektu Digitální mapy veřejné 

správy občanům novou bezplatnou službu On-line vyjadřování 
k existenci sítí „UtilityReport“, která má za cíl zjednodušit 
agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci inženýrských 
sítí. Pomocí webové aplikace může žadatel podat žádost 
o vyjádření k existenci sítí všem relevantním správcům 
prostřednictvím jednoho formuláře.

Přístup k aplikaci naleznou žadatelé na adrese 
. Žadatel na základě vyplněného 

formuláře rozešle elektronickou žádost všem relevantním 
správcům inženýrských sítí, kteří tento způsob doručení 
prostřednictvím služby UtilityReport umožňují. Pro ostatní 
správce jsou vygenerovány soubory PDF pro možnost vytištění 
a doručení poštou. Aktuální seznam relevantních správců najde 
žadatel přímo v aplikaci. 

Služba je pro žadatele rychlým a  bezplatným řešením, jak 
podat žádost o vyjádření k existenci sítí jejich správcům tak, aby 
nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům 
nebyly odesílány nadbytečně. K jejich podání postačí připojení 
k internetu a běžný webový prohlížeč. Ovládání je jednoduché 
a aplikace je doplněna nápovědou pro jednotlivé kroky. 
Provozovatelem služby je společnost HRDLIČKA spol. s r.o.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ Klatovy

https://cz.mawis.eu/plzensky-kraj
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Pracovní náplň:
• zajišťování úkolů na úseku sociálně právní ochrany dětí.

Platové zařazení:
• platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 

Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na odbornou způsobilost dle ust. § 110 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociál. služb., ve znění pozdějších 
předpisů:

vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální 
práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost,
charitní a sociální činnost, nebo
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studijním programu
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo 
speciální pedagogiku,

komunikativnost a schopnost řešit konfliktní situace,

• znalost práce na PC,
• řidičské oprávnění skupiny B a praxe v řízení podmínkou.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis (ručně psaný), ve kterém budou uvedeny údaje 

o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
a dovednostech

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

•

•

• praxe v oboru vítána,
• zkušenost v oblasti správního řízení vítána,
• trestní, občanská a morální bezúhonnost,
• organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci,
•
• flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost

při řešení úkolů, 

•
, 

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

Písemné přihlášky odešlete nejpozději 
na adresu:
Město Klatovy, 
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62/I, 
339 01 Klatovy  

Obálku označte „Výběrové řízení OSVZ“

do 21. 3. 2017 

na místo úředníka (úřednice) 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

- úsek sociálně právní ochrany dětí

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

Město Klatovy
Strategický plán rozvoje 

města - pozvánka
Vážení spoluobčané,
v rámci zpracování nové Strategie rozvoje města bychom Vás 
rádi pozvali na její veřejné projednání. 

Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek dne 16. 3. 2017 
od 15.00 hodin v kulturním domě, Domažlická 767, Klatovy. 

Cílem tohoto setkání bude moderovaná debata s občany ve 
vybraných tematických oblastech a společná diskuze nad vizí 
a budoucím směřováním města. 

Prosíme zájemce o účast na tomto veřejném projednání, aby se 
předem zaregistrovali prostřednictvím webového formuláře, který 
je umístěn na webu města, popř. formuláře, který je k dispozici na 
recepci úřadu. Zájemce prosíme, aby zde uvedli zájem o některé 
z navržených témat a poskytli nám na sebe kontakt pro návaznou 
komunikaci.  

Vaše aktivní účast v rámci skupinových diskuzí nám velmi 
pomůže k vytvoření této strategie, jejíž výslednou podobu tak 
můžete svými názory a podněty ovlivnit. 

Předem děkujeme za Vaši účast.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Tematické oblasti
1) Bydlení a veřejný prostor

Předpokládaná diskuzní témata: současný stav bydlení ve 
městě, bytová výstavba (novostavby, parcely pro rodinné 
domy), stav veřejných prostranství, čisté životní prostředí, 
revitalizace městských ploch, atd.

2) Podnikání, trh práce
Předpokládaná diskuzní témata: podmínky pro podnikání 
a ekonomickou činnost, průmyslové zóny, trh práce a ne-
zaměstnanost, dostupnost pracovní síly, nabídka nebytových 
prostor k podnikání, atd.

3) Doprava
Předpokládaná diskuzní témata: současná dopravní situace, 
obchvat města, tranzitní doprava přes město, parkování ve 
městě, doprava na náměstí, hromadná doprava, vnější 
dostupnost (především směrem na Plzeň), atd.

4) Školství, sociální služby a zdravotnictví
Předpokládaná diskuzní témata: oblast školství, rozsah 
nabídky studijních oborů, vybavenost škol, nabídka sociálních 
služeb, péče o seniory, dostupnost a úroveň zdravotnictví, atd.

  
5) Cestovní ruch, kultura, sport, volnočasové aktivity

Předpokládaná diskusní témata: společenský, kulturní 
a sportovní život ve městě, nabídka volnočasových aktivit pro 
obyvatele města, potenciál cestovního ruchu, atraktivity, 
ubytovací kapacity a gastronomie, atd.

Předpokládaný harmonogram veřejného projednání:
1. Úvodní slovo zástupce města Klatov 15.00 – 15.05 h
2. Představení zpracování Strategie města Klatov 15.05 – 15.20 h
3. Skupinové moderované diskuse 
    k tematickým oblastem 15.20 – 16.50 h
4. Společná moderovaná diskuse k tvorbě vize 16.50 – 17.30 h
5. Závěr 17.30 – 17.45 h
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Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– jaro 2017

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– jaro 2017
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných 

obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) 
v období od 03.04.2017 do 24.04.2017 na území města a 
v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže 
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (oznámení na úřední 
desce, webové stránky města, letáček).   

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání 
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrova-
ných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komu-
nálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána 
do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…). 
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů 
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru 
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, 
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné 
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel 
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu budou nově na stejných 
stanovištích rozmístěny nálepkou označené kontejnery 
hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně vyvážené 
kontejnery budou občanům k dispozici v období 
od 01.04.2017 do 31.10.2017.

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb 
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní 
dobou:

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

Pondělí – pátek

Sobota

Neděle

Období

12.00 – 19.00

14.00 – 19.00

14.00 – 20.00

duben – říjen

11.00 – 18.00

11.00 – 17.00

14.00 – 17.00

listopad - březen

Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

03.04.2017 – 10.04.2017 10.04.2017 – 17.04.2017 17.04.2017 – 24.04.2017

Tajanov, 
Zahrádky za Lázněmi,
Kal, 
Beňovy,
Tupadly, 
Drslavice, 
Věckovice, 
Kydliny - 2 ks, 
Habartice,
Vítkovice, 
Pihovice,
Křištín, 
Střeziměř,
Dobrá Voda,  
Lažánky, Kosmáčov.

Lidická ulice, 
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbalové hřiště,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul., 
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí, 
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

Luby (u jezu), 
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), 
Sobětice,
Štěpánovice, 
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky na Markytě - 2 ks,
Točník - 2 ks, 
Otín, 
Vícenice, 
Dehtín, 
Čínov, 
Chaloupky, 
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.
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informační měsíčník města Klatovyinformační měsíčník města Klatovy

ZDARMA

Jednání rady města

Úterý 19. 4. 2017

Úterý   2. 5. 2017

Příští jednání zastupitelstva

Úterý  27. 6. 2017 od 19.00 h.
malý sál kulturního domu

Vážení Klatované,
 

zastupitelé na svém břez-
novém zasedání schválili 
závěrečný účet města za rok 
2016, jenž ukázal přebytkové 
hospodaření našeho města 
ve výši téměř 84 mil. Kč. 
Především díky němu mohli 
posléze projednávat a rozhod-
nout o několika záměrech, jež 
výrazně mohou přispět ke 
zlepšení stavu „tváře“ města 
a též rozšířit nabídku důle-
žitých služeb. 

Po skončení topné sezóny 
se naplno rozběhne výměna 
další části tepelných rozvodů 
v sídlišti Pod Hůrkou. Ne-
budou to však jen tyto práce, 
které zde budou probíhat. 
Doprovázet je bude i pokra-
čování obnovy cest, dětských 
hřišť a veřejného osvětlení, 
s nimiž jsme započali vloni 
v okolí Prusíkovy ulice. 
Celková regenerace tohoto 
největšího sídliště musela být 
vzhledem k obrovské finanční 

náročnosti (odborné odhady 
převyšují 160 mil. Kč) již 
v minulosti rozvržena do cca 
10 etap, jež se nyní postupně 
realizují. 

Snad nejznámějším moti-
vem pohlednic z Klatov je 
soubor budov radnice, Černé 
věže a jezuitského kostela. 
A právě ona posledně jmeno-
vaná budova je dnes jedinou 
na náměstí, která neprošla 
zásadní, tolik potřebnou re-
konstrukcí. Nejde zde v první 
řadě ani tak o vzhled, ale 
zejména o záchranu historic-
kého, architektonicky velmi 
cenného objektu. Před ně-
kolika lety byla za výrazného 
přispění města opravena stře-
cha kostela a především pak 
vybudována nová expozice 
nejvýznamnější klatovské 
památky – katakomb. 

Místní farnosti se nyní 
podařilo uspět se svým pro-
jektem na záchranu jezuit-
ského kostela v rámci 
evropských dotačních titulů 
IROP. Zásadní rekonstrukce 
se dočká fasáda, instalovány 
zde budou ochranné prvky 
proti holubům. Restaurátorské 
práce pomohou obnovit 
vnitřní malby, hudební znalce 
jistě potěší celková oprava 
jedinečných varhan. Vzhle-
dem ke kulturní a historické 
hodnotě jezuitského kostela si 
velmi považuji jednomysl-
ného rozhodnutí zastupitelů, 
kteří poskytli na tuto více než 
stomilionovou investici přís-
pěvek ve výši 3,5 mil. Kč. 
Věřím, že až za 2 roky bude 
odstraněno lešení a složité 
práce skončí, bude jejich 

Závazná rozhodnutí
výsledek těšit nejen nás 
Klatovany, ale rovněž turisty, 
kteří k nám zavítají.

O nic jednodušší práce nás 
však nečekají ani na objektu 
bývalé „porodnice“ v areálu 
Klatovské nemocnice. Velmi 
rozsáhlá nemovitost byla 
dlouhodobě využívána pro 
nemocniční účely a městu 
byla navrácena po výstavbě 
nového monobloku. S ohle-
dem na velikost budovy a její 
„vybydlení“ je před námi 
zcela zásadní investiční akce 
odhadovaná na cca 130 mil. 
Kč. Bude proto velkou naší 
snahou získat její spolu-
financování ze státních či 
evropských dotačních titulů. 
Snad ještě těžší je však najít 
odpovídající využití daných 
prostor, aby byly v souladu 
s charakterem celého areálu. 
Nepopiratelným faktem a do-
provodným znakem prodlu-
žujícího se věku dožití v naší 
společnosti jsou bohužel 
i choroby a omezení, která 
stárnutí nerozlučně doprovází. 
Mnohdy bývají téměř neře-
šitelným problémem i pro 
širokou rodinu takto po-
stiženého člověka. Naším 
záměrem proto je vybudovat 
zařízení, jež by poskyto-
valo pomoc osobám trpícím 
především Alzheimerovou 
chorobou. Již delší dobu se 
ukazuje, že je to služba, po níž 
je stále větší poptávka a po-
mohla by výrazně prodloužit 
důstojný život kohokoliv 
z nás.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Barokní jezuitské 
Klatovy 2017
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bude pokračovat v sobotu od 9.00 29. 4. tamtéž. Mezi 
přednášejícími budou např. (bez titulů) Vít Vlnas, Ivana 
Čornejová, Zdeněk Hojda, Miroslav Herold. Konference 
bude věnována „cestování v baroku“ (uvozovkami 
naznačuji, že téma je širší a prosím Vás, abyste navštívili 

, případně sledovali plakáty 
s programem). I tehdy lidé cestovali a putovali, kavalíři za 
poznáním, prostí lidé na poutě, jezuité do misií – všichni 
pak do míst blízkých i vzdálených, do samého nitra své 
duše, neboť pouť je osudem člověka, bez ohledu na to, 
jaké jej vedou cesty. „Snad není cest, jen lidé jdou...“ říká 
Fráňa Šrámek na počátku XX. století, svůj verš jakoby si 
vypůjčil v době barokní. 

4) V sobotu 29. 4. od 17.00 bude v jezuitském kostele 
slouženo (přítomnými jezuity) requiem. Hudební 
doprovod, tradičně, zajistí sbor Kolegium pro duchovní 
hudbu v doprovodu tělesa Consortium Musicum. Oba 
hudební spolky se budou podílet i na hudební stránce 
nedělní mše svaté, tu bude sloužit emeritní plzeňský 
biskup František Radkovský. 

5) Symbolicky se program uzavře přímo v klatovských 
katakombách. V neděli 30. 4. od 18.00 zde vystoupí Jan 
Potměšil a bude číst z knihy Pavla Zavadila, jenž skvěle 
přeložil a uspořádal latinské texty jezuitů z misií. Program 
s názvem Příběhy odvahy, víry, života, smrti... a usmíření 
doprovodí houslista Václav Návrat. Přítomen bude i autor 
Pavel Zavadil. Těšíme se, že se v kryptě katakomb podaří 
navodit atmosféru překračující hranice prostoru a času, že 
na nás „dýchnou“ osudy dávno zapomenutých lidí, jejich 
touhy, úkoly, třeba i zklamání… stane-li se tak, nebude to 
v katakombách poprvé. 

Přijměte, prosím, mé pozvání a přijďte se na Barokní 
jezuitské Klatovy podívat. Program je pestrý, vystupující 
zajímaví, témata nevšední. Sledujte proto .  

Přeji Vám hezké jaro. 

www.katakomby.cz

www.katakomby.cz

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři Zpravodaje,
milí Klatované, 
příznivci Barokních 
jezuitských Klatov!

O posledním dubnovém 
víkendu město Klatovy již po 
jedenácté přivítá Barokní 
jezuitské Klatovy, které 
připravuje spolek Klatovské 
katakomby ve spolupráci 
s městem Klatovy, Městskou 
knihovnou Klatovy, Správou 
nemovitostí Klatovy s.r.o., 
Pavilonem skla, Kolegiem pro 

duchovní hudbu, místní římskokatolickou farností. Projekt, 
jehož patrony jsou klatovský starosta, plzeňský biskup 
a provinciál českých jezuitů, v jehož rámci pravidelně 
vystupují výteční a význační učitelé z Univerzity . 
Je nám ctí jej v Klatovech hostit. 

Dovolte mně, abych Vás pozval na jeho letošní program:

1) Od 20. 4. do 20. 6. je v Pavilonu skla instalovaná 
doprovodná výstava Barokních jezuitských Klatov, kterou 
pečlivě připravila Jitka Lněničková a nazvala ji Barokní 
dvojstěnky. Co jsou dvojstěnky? To zjistí každý, kdo na 
tuto výstavu zavítá.

2) Ve středu 26. 4. se v jezuitském kostele představí Sdružení 
hlubokých žesťů a varhaník Přemysl Kšica. Špičkoví hráči 
slavné České filharmonie bezpochyby rozezní kostel 
nezapomenutelným způsobem. Vzhledem k tomu, že 
v brzké době začne generální rekonstrukce této významné 
klatovské památky, bude tento koncert jednou 
z posledních velkých příležitostí užít si jeho atmosféry 
a skvělé akustiky. Před „žesti“ vystoupí chlapecký sbor 
ZUŠ Josefa Kličky zpívající pod zajímavým názvem 
HrOŠI.

3) V pátek 28. 4. od 17.00 začne ve společenském sále 
Městské knihovny v Klatovech historická konference. Ta 

Karlovy
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Barokní jezuitské Klatovy: 26. 4. – 30. 4. 2017Barokní jezuitské Klatovy: 26. 4. – 30. 4. 2017

2x foto: Karel NováčekBJK 2016.BJK 2016.
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Vážení občané,

v dubnu a květnu se v našem 
městě koná celá řada 
zajímavých akcí – mnohé 
z nich se už staly tradicí. 
Nejbližší jsou dvoudenní 
řemeslné trhy s kulturním 
programem „Velikonoce na 
náměstí . Následovat bude 
program v rámci „Brány 
památek dokořán“, na který se 
můžete těšit v týdnu po 
Velikonocích. Jeho součástí je 
otevření klatovských památek 
za zvýhodněnou cenu, ale i od 

19 hodin koncert Martiny Kociánové a Českého 
komorního tria ve čtvrtek 20. dubna v sále radnice či o den 
později představení Zuzany Bubílkové v bývalém 
dominikánském klášteře. Kompletní program najdete 
v kulturních přehledech. Galerie Klatovy – Klenová ve 
spolupráci s městem pořádá v kostele sv. Vavřince výstavu 
známého sochaře Olbrama Zoubka s prostým, ale výstižným 
názvem „Sochy“. Půjde o významnou výstavu, na které bude 
k vidění na osm desítek nezaměnitelných soch tohoto autora. 

“

komorní 

Jedna z nich bude instalována naproti kostelu v Plánické ulici. 
Olbram Zoubek je ve veřejném prostoru v Klatovech zastoupen 
dlouhodobě sochou „Smutné paní“ v Hostašových sadech. 
Vernisáž výstavy v předvečer autorových narozenin se 
uskuteční ve čtvrtek 20. dubna od 17 hodin.

V zimním období byla uzavřena knihovnička v barokní nice 
v průchodu bývalé jezuitské koleje vedle Černé věže. Jde 
o společný projekt města a Oblastní charity Klatovy s názvem 
„Kniha na lavičku , kdy do niky byly instalovány police a lidé 
sem mohou vkládat nepotřebné knihy. Zájemci si je pak můžou 
zdarma brát. V loňském roce byl o tuto novinku velký zájem. 
Knihovničku znovu otevřeme ve středu 26. dubna v 16.30 
hodin, kdy jsme si pro Vás připravili malý kulturní program 
žáků Základní umělecké školy J. Kličky v Klatovech. Jeho 
součástí bude i zahájení nové sezóny „Piana na ulici“, které 
rovněž po zimním období v těchto prostorách ožije. Do 
průchodu jezuitské koleje ho umístil Klatovský okrašlovací 
spolek, aby jak uvádějí jeho členky, „dokreslil atmosféru dne 
a zpříjemnil chvilku ve městě hrou, poslechem či jen 
náhodným poklábosením u piana“. 

V rámci Zdravého města Klatovy se v dubnu uskuteční další 
ročník osvětové akce Den Země. Pro žáky základních škol je 
naplánované zábavné dopoledne, úklid v parcích a v areálu 
Střední školy zemědělské a potravinářské pro ně budou 
připravena zábavně-naučná stanoviště. 22. dubna se uskuteční 
tradiční úklid parku ve spolupráci Technických služeb města 
a Klubu přátel Klatovska.

Závěrem dubna se pravidelně konají Barokní jezuitské 
Klatovy a Rallye Šumava – dvě velké nepřehlédnutelné akce.

Květen zahájíme 5. května oslavami osvobození, které letos 
v době od začátku května do konce června doplní akce, které 
připomenou 75. výročí heydrichiády. Půjde o tři výstavy 
– v atriu kulturního domu, ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše 
a v bývalé vězeňské kapli v Masarykově ulici, dále několik 
zajímavých přednášek apod. Vše pak vyvrcholí pietním aktem 
22. června s doprovodným programem. Toto tragické období 
českých dějin je v Klatovech spojeno zejména se Spáleným 
lesem a Singerovou vilou.  

V sobotu 13. května nás čeká tradiční zahájení turistické 
sezóny na náměstí. Novou akcí Zdravého města Klatovy bude 
Den pro rodinu, který se uskuteční ve středu 17. 5. opět na 
náměstí. Budou připraveny zábavné aktivity pro děti ve 
spolupráci s DDM Klatovy a od 17 hodin vystoupí Ústřední 
hudba AČR. 

Na předcházejících řádcích jsem vyjmenoval jen část všech 
kulturních a společenských akcí, které se ve městě budou konat 
v nejbližší době. Nabídka je opravdu široká. Věřím, že si z ní 
vyberete.

Přeji Vám krásné jaro.

“

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Kulturou nabité měsíceKulturou nabité měsíce



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 4 DUBEN 2017

10. - 12. 4. | pondělí – středa | 9.00 | Atrium KD | 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
Velikonoční dílna nejen pro děti pod vedením zkušených lektorů. 
Vstup zdarma.

12. – 13. 4. | středa – čtvrtek | náměstí Míru | 
VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
Řemeslné trhy s kulturním programem.
12. 4. | 09.00 – 16.00 | vystoupení klatovských MŠ a ZŠ
13. 4. | 13.30 – 15.00 | Fešák Píno a Vysmáté VYLOMENINY 
- Hody, hody, doprovody – hudebně zábavný program pro děti.

13. 4. | čtvrtek | I. kurz 17.00 / II. kurz 20.00 hod. | velký sál KD | 
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO
VYUČOVACÍ LEKCE. Vede taneční mistr E. Krejčík 
z TŠ Krejčík Plzeň. 

21. 4. | pátek | I. kurz 19.00 | velký sál KD |
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO
ZÁVĚREČNÁ LEKCE. Vede taneční mistr E. Krejčík 
z TŠ Krejčík Plzeň. 

22. 4. | sobota | 8 – 11.30 | malý sál KD | BURZA FILATELISTŮ 

23. 4. | neděle | 19.00 | velký sál KD | 
HRADIŠŤAN A JIŘÍ PAVLICA 
Koncert známé kapely, jako host vystoupí ZUŠ Klatovy. 

28. 4. | pátek | II. kurz 19.00  velký sál KD  
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO
ZÁVĚREČNÁ LEKCE. Vede taneční mistr E. Krejčík 
z TŠ Krejčík Plzeň. 

 |  |

VÝSTAVA:

Od 7. 4. | pátek 17.00 vernisáž | 
otevřeno v pracovní dny 
9– 16.00 | II. patro chodba KD | 
Nikol Emrová – „Oka(mžik) 
s přírodou“ – výstava fotografií.

PŘIPRAVUJEME: 

5. - 31. 5. | Atrium KD | Cíl byl jasný – Heydrich
Výstava týkající se atentátu na Heydricha, činnosti gestapa 
v Klatovech a odsunu židů do koncentračních táborů za druhé
světové války. Vernisáž – 4. 5. 17.00 hod.

5. 5. | pátek | sál klatovské radnice |
Umlčené umění – Mezinárodní festival komorní hudby 2017 
Večer věnovaný tvorbě hudebních skladatelů postižených tragickými 
událostmi v období druhé světové války se prolíná s úryvky z knihy 
Liona Feuchtwangera Ďábel ve Francii. 
Vystoupí Josef Somr /recitace/, Michal Hreňo /violoncello/ a Duo 
Lyriko - Magdalena a Štěpán Graffe /housle/.

24. 5. | středa | 18.00 | velký sál KD | Veselá trojka Pavla Kršky
Koncert oblíbené kapely známé z TV Šlágr pro všechny, kteří si rádi 
poslechnou lidovou písničku.

Vstupenky na akce nakupujte online na . 
Sledujte nás také na facebooku: .

www.mksklatovy.cz
 fb.com/mksklatovy

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

Zastupitelstvo města na svém zasedání 28. března 2017 schválilo novou 
obecně závaznou vyhlášku (č. 2/2017) o nočním klidu. 

V oblasti právní úpravy doby nočního klidu je v zákoně 
o přestupcích definována doba nočního klidu jako doba od 22. do 
6. hodiny. Tento zákon předpokládá možnost vydání obecně závazné 
vyhlášky, v níž budou stanoveny výjimečné případy (zejména slavnosti 
nebo obdobné společenské akce), při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo žádnou, přičemž tyto výjimečné případy 
musí být v obecně závazné vyhlášce uvedeny taxativně. Z dikce zákona 
vyplývá, že doba nočního klidu může být upravena pouze jejím 
zkrácením (např. až od 1.00 h), neboť prodloužit ji (např. do 8.00 h) 
zákon neumožňuje.

Výjimečné případy stanovené ve vyhlášce musí být vymezeny buď 
konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro 
osoby žijící v obci nebo městě předvídatelné. Obce a města proto mohou 
stanovit tyto výjimečné případy jen a pouze takovým způsobem, aby byl 
počet těchto nocí pro osoby žijící v obci předvídatelný a aby se tyto 
osoby mohly na uvedené akce předem připravit.

Ve vyhlášce, kterou schválilo klatovské zastupitelstvo, jsou uvedeny 
tyto výjimečné případy:
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 30. dubna na 1. května;
b) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
c) v době konání Klatovské pouti a Mezinár. folklorního festivalu.

2) Doba nočního klidu se vymezuje:
a) od 24.00 h 21. dubna 2017 do 6.00 h 22. dubna 2017 z důvodu 

konání akce Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye;

b) od 24.00 h 27. května 2017 do 6.00 h 28. května 2017 z důvodu 
konání akce Author Král Šumavy;

c) od 24.00 h 2. června 2017 do 6.00 h 3. června 2017 a od 24.00 h 
3. června 2017 do 6.00 h 4. června z důvodu konání akce Klatovské 
pivní slavnosti;

d) od 24.00 h 24. června 2017 do 6.00 h 25. června 2017 z důvodu 
konání akce Rock ´n´ beer music festival (stadion TJ Sokol 
Klatovy);

e) od 24.00 h 1. července 2017 do 6.00 h 2. července 2017 z důvodu 
konání koncertu v kempu Lázně;

f) od 24.00 h 15. července 2017 do 6.00 h 16. července 2017 z důvodu 
konání akce Open Air Lázně;

g) od 24.00 h 22. července 2017 do 6.00 h 23. července 2017 z důvodu 
konání koncertu v kempu Lázně;

h) od 24.00 h 1. září 2017 do 6.00 h 2. září 2017 z důvodu konání 
koncertu v kempu Lázně.

Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný 
právní předpis neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují 
ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. 
Tyto akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, 
avšak za podmínky, že nenarušují noční klid. V případě konání 
jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné respektovat ochranu 
nočního klidu stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky 
z nočního klidu musí být předem schváleny zastupitelstvem a určeny 
obecně závaznou vyhláškou. 

Celý text obecně závazné vyhlášky je k dispozici na 
.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

www.klatovy.cz/mukt/vyhlasky.asp

Vyhláška o nočním klidu
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www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy

DÉČKO ANEB SEMAFOR
Čtvrtek 11. 5. od 19.30, divadelní klub Klatovy
Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou 
divadelní scénou Klatovy uvádí zcela nový typ klubového pořadu, který 
spojuje hudební produkci (tentokrát z dílny divadla Semafor) 
s neformálním mluveným slovem. 
Účinkuji hudební skupina Sentiment :
Jan Šimůnek a Barbora Čížková – zpěv, Kateřina Klailová – housle,
Jaroslav Janda – trubka, Václav Pitule – bicí, Iva Kejzlarová – baskytara 
Jaroslav Pleticha – klavír a hosté.
Prodej vstupenek od 24. 4. 2017.    Vstupné 150 Kč.

DŮM DĚTÍ V DIVADLE ANEB DĚTI V AKCI
Čtvrtek 18. 5. od 17.30, divadlo Klatovy
Pořádáme ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy.
Vstupné 100 Kč.

DVA NAHATÝ CHLAPI
Sébastien Thiéry
Neděle 21. 5. od 19.30, divadlo Klatovy
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora.
Režie: Antonín Procházka         Produkce: JT PROMOTION s.r.o.
Hrají: Martin Zounar, Roman Vojtek / Martin Kraus, Lucie Benešová, 
Daniela Šinkorová.
Uvádíme mimo předplatné, již 14 dní po premiéře.

Školní akademie 2017
Čtvrtek 25. 5. od 18.00, divadlo Klatovy
ZŠ Klatovy, Čapkova ulice ve spolupráci se Stálou divadelní scénou 
Klatovy a televizí FILMpro Vás srdečně zvou na představení Školní 
Akademie 2017. Představí se Vám naše pěvecké soubory Prvňáčci, 
Berušky a Karafiát. Zazní básně Zdeňka Svěráka v podání naší recitační 
skupiny. Můžete se těšit na taneční vystoupení skupiny Diamond Dance 
a Team Dance.
Nebude chybět ani divadelní představení  Korunní princ  v podání  DDS 
Otakárek. Těšíme se na Vás!!!
Prodej vstupenek od 24. 4. 2017. Vstupné 80 Kč.

Připravujeme na červen:

LORDI
Čtvrtek 1. 6. od 19.00, divadlo Klatovy - Skandální salonní komedie na 
motivy korespondence Oscara Wildea a Robieho Rosse.
Režie Peter Serge Butko, produkční skupina SERGE ART COM
Představení se hraje v jazyku pražská salonní slovenština
Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko 
Jako sluha Arthur účinkuje Mário Boa
Prodej vstupenek od 28. 3. 2017 Uvádíme mimo předplatné.

Upozornění:
Stálá divadelní scéna Klatovy uvede pořad – MIMIPÁRTY s Karlem 
Šípem a J. A. Náhlovským,
v pátek 13. října 2017 od 19.00  hodin,
Zcela nová talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné  290 Kč.      Vstupenky již v prodeji.

Předprodej vstupenek: tel. 376 320 043
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
sds.predprodej@investtel.cz

www.divadlo.klatovy.net

VÝSTAVY:

Čítárna:
Prodejní výstava Radky Grösslové – VELIKONOČNÍ PERNÍČKY
Jana Vyskočilová – Hračky šité a pletené

Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií

Galerie knihovny: 
Výstava fotografií Tamary Salcmanové a Miroslava Buriánka SVĚT JE 
ÚŽASNÉ MÍSTO K FOTOGRAFOVÁNÍ

Společenský sál: 
Žaneta Kortusová – digitální malba

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE KNIHOVNY:

Čtvrtek 6. dubna 2017 od 18 hodin
Úvodní přednáška ke kurzu ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU 
PŘIROZENOU CESTOU (Batesova metoda), lektor RNDr. Ivo 
Novosad
Přednáška je určena všem, kteří nechtějí řešit kvalitu svého vidění pouze 
přidáváním dioptrií.

Ve dnech 28. – 30. dubna 2017 se uskuteční 
11. ročník konference Barokní jezuitské Klatovy, tentokrát na téma 
Duchovní i světské cestování v době baroka
28. dubna v 17 hodin slavnostní zahájení ve společenském sále knihovny
29. dubna v 9 hodin Historická konference
Podrobnější informace budou uvedeny na plakátech a pozvánkách.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ připravilo pro své čtenáře: 

Výtvarné dílničky HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM:
Pondělí 10. dubna od 13 do 16 hodin Zdobené vajíčko s Luckou 
Babkovou.
Pondělí 15. května od 14 do 16 hodin Zdobené kameny s Ivanou 
Sieberovou (vlastní kámen s sebou!).

PŘIPRAVUJEME:

Čtvrtek 4. května 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Kamila Berndorffová – přednáška na téma Jak se žije v Indii
Současně bude zahájena výstava fotografií na dané téma

10. KVĚTNA OD 20 HODIN – NOC LITERATURY
Městská knihovna Klatovy ve spolupráci se ZUŠ Josefa Kličky vás ve 
středu 10. května od 20 hodin srdečně zve do refektáře jezuitské koleje 
na Noc literatury.
Tato akce je součástí projektu, kdy se v předvečer zahájení mezi-
národního knižního veletrhu Svět knihy Praha na netradičních místech 
mnoha měst v celé Evropě konají veřejná čtení současné literatury. 
V Klatovech budeme mít možnost vyslechnout úryvky z knihy Doba 
z druhé ruky Světlany Alexijevičové – běloruské laureátky Nobelovy 
ceny za literaturu za rok 2015. A dále pak příběh Podivná knihovna 
populárního japonského spisovatele Haruki Murakamiho, který se svou 
tajemnou atmosférou do prostor pod Městskou knihovnou (které jsou 
zatím veřejnosti běžně nepřístupné) náramně hodí.

Čtvrtek 11. května 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Ing. Václav Špičák a MUDr. Anna Kubátová – přednáška na téma 
Zajímavosti o vodě a zdraví

Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na 
sociálních sítích knihovny. 

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– duben, květen 2017

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 České poště.
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Každému občanovi, kterému je rozhodnutím soudu svěřeno 
nezletilé dítě do pěstounské péče, vyplývá ze zákona 
povinnost uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče. 
Organizace, se kterou pěstoun uzavře dohodu, se stává jakýmsi 
průvodcem, poradcem, důvěrníkem i pomocníkem pro 
pěstounské rodiny. Stát se tak stává garantem ochrany 
pěstounských rodin prostřednictvím instituce „doprovázející 
osoby“. K doprovázení vydává organizaci pověření příslušný 
krajský úřad.

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková 
organizace, obdržela pověření k výkonu sociálně právní 
ochrany dětí a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 
Doprovázení pěstounských rodin poskytuje Poradna pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

V praxi doprovázení znamená, že každá pěstounská rodina 
má svého klíčového pracovníka, kterým je sociální pracovnice 
poradny. Na ni se mohou všichni členové pěstounské rodiny 
obracet se svými problémy, starostmi i radostmi. Kontakty 
sociální pracovnice s rodinou jsou pravidelné a náplní 
společných schůzek je sdílení aktuální situace v náhradní 
rodině, vzájemná spolupráce, porozumění a vztahy členů. 
Povinností doprovázející organizace je také pomoc rodině při 
řešení vznikajících problémů. Ať už se jedná např. o pomoc 
dětem se zvládáním učiva, o asistované setkávání svěřených 
dětí s biologickými rodiči nebo sjednání kontaktu na další 
odborníky. 

Majoritní činností rodinné poradny je poskytování 
sociálních služeb. Vzhledem k omezené kapacitě poradny pro 
doprovázení pěstounských rodin mají u nás pěstouni 
komornější prostředí naplněné vzájemnou důvěrou. A to jim 
umožňuje sdílet svoje pocity, prožitky, události, radosti 
i starosti s ostatními rodinami v úzkém důvěrném kruhu.

V letošním roce dosáhnou zletilosti tři „naše“ pěstounské 
děti. Otevírá se tedy možnost pro uzavření Dohody o výkonu 
pěstounské péče dalším rodinám. Pokud zvažujete možnost stát 

se pěstouny nebo již čekáte na 
rozhodnutí soudu o svěření dítěte do 
pěstounské péče, kontaktujte pra-
covnice rodinné poradny. Rády Vás 
přivítáme v našich prostorách, 
vysvětlíme Vám konkrétní postup při 
podávání žádosti o svěření dítěte do 
pěstounské péče. Poskytneme Vám poradenství v oblasti 
uzavírání dohod a zodpovíme Vaše případné dotazy. Seznámíte 
se také s prostředím, kde probíhají kontakty s pěstouny, 
vzdělávací semináře, konzultace s psychologem poradny nebo 
klubová setkávání pěstounských rodin.

Velkou výhodou pro pěstounské rodiny je mimo jiné 
možnost stálé odborné psychologické pomoci přímo v poradně. 
Tu mají pěstounské rodiny garantovanou ze zákona. Psycholog 
se Vám i Vašim dětem může věnovat aktuálně při jakýchkoliv 
vznikajících problémech na samém počátku, ať se jedná 
o neobvyklé projevy dětí, problémové chování nebo výchovné 
problémy, apod. 

V případě Vašeho zájmu o získání potřebných informací se 
na nás obracejte telefonicky, osobně nebo elektronicky. Můžete 
se zeptat na cokoliv, každý dotaz je na místě. Rády Vám 
vysvětlíme možnosti, výhody, ale i práva a povinnosti 
vyplývající pro pěstouny ze zákona. Pokud se Vám u nás bude 
líbit a budete spokojeni s naší nabídkou, rády s Vámi uzavřeme 
Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je 
umístěna v prostorách bývalé jezuitské koleje v Klatovech, 
v Balbínově ulici čp. 59, vedle Černé věže, tel. kontakt 
376347107, e-mail: moserova@musskt.cz

Mgr. Renata Moserová, sociální pracovnice
Mgr. Svatava Vítková, psycholog

Doprovázíme pěstounské rodiny

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 v době od 7.00 do 19.00 h bude přerušena 
dodávka elektrické energie do budov nám. Míru 62, nám. Míru 63 
a Balbínova 59. 

Tato odstávka se v uvedené době dotkne provozu velké části činností 
městského úřadu. Provoz bude omezen na těchto úsecích:

recepce, Czechpoint, ověřování podpisů a listin
kancelář starosty
kancelář místostarosty Ing. Václava Chrousta
odbor vnitřních věcí (ohlašovna pobytu, podatelna, matrika, 
přestupková komise, evidence obyvatel, občanské průkazy 
a cestovní doklady)
odbor rozvoje města (pozemky, majetek města, investiční činnost)
hospodářský odbor (místní komunikace, zábory veřejného 
prostranství, městský informační systém, městská hromadná 
doprava)
odbor životního prostředí (ochrana vody, ochrana přírody a krajiny, 
odpady, myslivost, rybářství, státní správa lesů, ochrana ovzduší, 
ochrana zemědělského půdního fondu)
finanční odbor (účetnictví, daně a poplatky, pohledávky, příjmy, 
výdaje)
městská policie

Omezení provozu Městského úřadu KlatovyOmezení provozu Městského úřadu Klatovy
odbor výstavby a územního plánování (územní a stavební řízení, 
územní plán, územně analytické podklady)

Zároveň dojde k omezení provozu v kanceláři Pošumavské 
odpadové s.r.o. (nám. Míru 63),  v Městské knihovně a Městském ústavu 
sociálních služeb (Balbínova 59). 

Vypínání elektrické energie se naopak nedotkne dopravních agend, 
které sídlí v budově Mayerova 130 a úseků, které jsou k dispozici 
v budově Vídeňská 66 (informační centrum, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, živnostenský 
odbor a kancelář tajemníka a místostarosty Ing. Martina Kříže).  

Přerušení dodávky elektrické energie omezí kromě budov úřadu 
i provoz celé řady objektů na nám. Míru a v jeho okolí. Přesný popis 
adresních míst, kterých se přerušení dotkne, najdete na 

 - odkaz „Vypínání elektrické energie“.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

www.klatovy.cz/mukt/dalsi.asp
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Úprava přejezdových prahů v ulici Vaňkova a Koldinova. 
V rámci akce rekonstrukce místní komunikace Wolkerova budou 
upraveny dva přejezdové prahy. Těmito úpravami bude dokončena 
akce, jejímž cílem je zklidnění automobilové dopravy v celé 
lokalitě, kde se nachází několik obytných a rodinných domů, 
mateřská školka, školní jídelna a ordinace praktických lékařů 
pomocí tzv. „Zóny 30“. K již vybudovanému přejezdovému prahu 
na křižovatce ulic Masarykova, Wolkerova přibydou prahy na 
křižovatce ulic Masarykova a Vaňkova a naproti parkovišti 
v Koldinově ulici.
V „Zóně 30“ není provoz v křižovatkách usměrňován dopravním 
značením. Platí zde tedy přednost vozidel přijíždějících zprava, tzv. 
„pravidlo pravé ruky“.
Termín provedení:  27. 3. – 28. 4. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky částí komunikací 
dotčených stavbou. Příjezd k nemovitostem bude zajištěn 
objetím bloků domů. Přístup pro pěší nebude omezen.

Úprava povrchu komunikace v části Akátové ulice. 
Jedná se o úpravu výšky vodovodních a plynovodních hrnečků, 
úpravu výšky kanalizačních poklopů a uličních vpustí a provedení 
pokládky vrchní „obrusné“ vrstvy z asfaltové směsi v části ulice 
mezi ulicí Za Čedíkem a „propojovací komunikací“.

Rekonstrukce inženýrských sítí v částech ulic Lipová, 
Studentská, Jabloňová, „propojovací“. 
Jedná se o rekonstrukci vodovodního a plynovodního řadu a celo-
plošnou opravu povrchu vozovek a chodníků v těchto ulicích. Dále 
úpravu ploch mezi garážemi a plochy pro odstavení vozidel 
v travnatém prostoru vedle mateřské školy.
Termíny provedení:
Lipová (úsek Studentská – „propojovací“ k Jabloňové):
- vodovod: 3. 4. – 30. 4. 2017,
- plynovod: 1. 5. – 25. 6. 2017,
- povrchy MK: 26. 6. – 6. 8. 2017.
Studentská (úsek křižovatka Suvorovova – Akátová):
- vodovod: 15. 5. – 18. 6. 2017,
- povrchy MK: 26. 6. – 6. 8. 2017.
Jabloňová (úsek Studentská – „propojovací“ k Lipové):
- vodovod: 15. 5. – 18. 6. 2017,
- plynovod: 26. 6. – 16. 7. 2017,
- povrchy MK: 17. 7. – 20. 8. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 
Příjezd vozidel k domům a garážím bude regulován podle 
postupu prováděných prací.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Školní a v jejím 
okolí. Jedná se o rekonstrukci plynovodního řadu, opravu 
vodovodních hrnečků, celoplošnou opravu povrchu vozovek 
a chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Úsek Bozděchova – U Slunce – plynovod včetně povrchu komu-

nikací: 1. 4.  30. 4. 2017,
Úsek Komenského po čp. 378 – plynovod: 1. 5.  31. 5. 2017,
Úsek od čp. 378 – Bozděchova včetně souběžné komunikace se 

Školní – plynovod: 15. 5. – 11. 6. 2017,
Školní ulice – MK + VO: 5. 6. – 30. 6. 2017,
Souběžná se Školní – MK + VO: 1. 7. – 26. 7. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 

–
–

Příjezd vozidel k domům a garážím bude regulován podle 
postupu prováděných prací.

Oprava povrchu chodníku + výměna VO Kvapilova ulice. 
Jedná se o celoplošnou opravu povrchu chodníku včetně 
rekonstrukce veřejného osvětlení v západní části Kvapilovy ulice.
Termín provedení: 3. 4. – 14. 5. 2017.
Práce se provedou za částečného omezení provozu. Přístup 
pěších k sousedním nemovitostem bude zachován.

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: .

Připravujeme na měsíc květen:
Oprava povrchu komunikace mezi garážemi v sídlišti za 
Retexem - termín provedení 2. 5. – 27. 5. 2017.
Oprava povrchu příjezdové komunikace a odstavných stání 
před domy čp. 91, 92 v sídlišti Rozvoj 
- termín provedení 22. 5. – 30. 6. 2017.
Oprava povrchu části chodníku v lokalitě za mateřskou školkou 
v obci Luby - termín provedení 2. 5. – 27. 5. 2017.

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny do-
končení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné 
okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních 
vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.

Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí 
investoři.

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

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

Opravy komunikací v měsíci dubnu 2017
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY
vysílání můžete sledovat na kabelových TV a internetu na 
www.filmpro.cz

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. 4. Ohlédnutí za Rallye Šumava Klatovy 2016
18. 23. 4. Symposium k 5 letům Klatovských katakomb
25. 30. 4. VOZEMBACH – dobřanský folklorní soubor

Pořad od čtvrtka do neděle v 11.30, 17.30, 20.00 a 24.00 hod.
13. 16. 4. VELIKONOČNÍ Krasohled Z BĚŠIN 

host: P. Mgr. Vendelín Zboroň
27. 30. 4. Krasohled Z BĚŠIN host: Andrea Valdmanová

Magazíny, Filmy z archivu, Limuzína a další pořady...
Podrobný program přímo ve vysílání nebo na www.filmpro.cz.

–

–
–

–

–
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Jarní úklidJarní úklid

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– jaro 2017

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– jaro 2017
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných 

obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) 
v období od 3. 4. 2017 do 24. 4. 2017 na území města 
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže 
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (oznámení na úřední 
desce, webové stránky města, letáček).   

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání 
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrova-
ných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komu-
nálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána 
do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…). 
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů 
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru 
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, 
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné 
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel 
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu budou nově na stejných 
stanovištích rozmístěny nálepkou označené kontejnery 
hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně vyvážené 
kontejnery budou občanům k dispozici v období 
od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017.

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb 
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní 
dobou:

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

Pondělí – pátek

Sobota

Neděle

Období

12.00 – 19.00

14.00 – 19.00

14.00 – 20.00

duben – říjen

11.00 – 18.00

11.00 – 17.00

14.00 – 17.00

listopad - březen

Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

3. 4. 2017 – 10. 4. 2017 10. 4. 2017 – 17. 4. 2017 17. 4. 2017 – 24. 4. 2017

Tajanov, 
Zahrádky za Lázněmi,
Kal, 
Beňovy,
Tupadly, 
Drslavice, 
Věckovice, 
Kydliny - 2 ks, 
Habartice,
Vítkovice, 
Pihovice,
Křištín, 
Střeziměř,
Dobrá Voda,  
Lažánky, Kosmáčov.

Lidická ulice, 
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbalové hřiště,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul., 
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí, 
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

Luby (u jezu), 
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště), 
Sobětice,
Štěpánovice, 
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky na Markytě - 2 ks,
Točník - 2 ks, 
Otín, 
Vícenice, 
Dehtín, 
Čínov, 
Chaloupky, 
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.
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informační měsíčník města Klatovyinformační měsíčník města Klatovy

ZDARMA

Jednání rady města

Úterý 16. 5. 2017

Úterý 30. 5. 2017

Vážení Klatované,
 

každý rozumný národ, potaž-
mo stát, staví svoji existenci 
a budoucnost nikoliv na 
většinou rychle pomíjivých 
okamžicích přítomnosti, ale 
na pevných základech polo-
žených ve vzdálené či ne-
dávné minulosti. Mezi její 
nejzákladnější pilíře pak krom 
historického a kulturního 
dědictví patří osudově vý-
znamné dny, jež znamenaly 

zásadní zlomy v životě naší 
státnosti či jednotlivých měst 
a vsí.

Některé bychom rádi 
z pamětí vymazali. Našli 
bychom jich určitě více než 
jen 29. září 1938 (zrada moc-
ností podpisem Mnichovské 
dohody) či 15. březen 1939, 
kdy byla naše země na 
dlouhých šest let obsazena 
okupační správou. Zapome-
nout na ně by však bylo 
obrovskou chybou. Velmi 
rychle bychom totiž ztratili 
historické a společenské 
souvislosti, kterými si gene-
race před námi musely projít, 
mnohdy je naprosto fatálně 
protrpět, často  přinést i oběti  
nejvyšší.  

Nebýt jejich hrdinství, 
nemohli bychom si však 
připomínat ani dny tak 
radostné, jakými byly 5. či 
8. květen 1945. Stejně jako 
v minulých letech jsme si 
chvíle, kdy dusné období 
poroby vystřídal svěží vzduch 
plný euforie ze znovunabyté 
svobody, připomněli na řadě 

72 let poté…
míst v Klatovech a v jejich 
blízkém okolí. Jsem pře-
svědčen, že je přímo naší 
povinností takto významné 
historické milníky chránit, 
předávat je dál. Mají být 
nejen poděkováním a vzpo-
mínkou na události minulé. 
Jsou totiž také důležitým 
vzkazem do let nadchá-
zejících. Svobodu v nejširším 
slova smyslu nemá nikdo 
zadarmo a natrvalo. Musíme 
si ji pečlivě střežit a rozvíjet, 
abychom o ni ke svému, již 
pak pozdnímu úžasu náhle 
nepřišli. Mrzí mne, že letošní 
republikové oslavy ukončení 
nejstrašnějšího válečného 
konfliktu přebily nedůstojné 
půtky na naší vnitropolitické 
scéně. Místo jasného ukotvení 
se v rámci demokratického 
společenství občas nevíme, čí 
jsme a kam patříme. Kdo jiný, 
než naši nejvyšší představitelé 
by měl v takových chvílích 
jasně říci, že naše místo je 
v rodině tradičních, vyspělých 
„západních“ států.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Vybráno z obsahu:

Zhůří 5. 5. 2017 - projev starosty města Klatov 
Mgr. Rudolfa Salvetra.
Zhůří 5. 5. 2017 - projev starosty města Klatov 
Mgr. Rudolfa Salvetra.

Zástupci Klubu vojenských důchodců, Konfederace 
politických vězňů, Sokola Klatovy a politických uskupení 
na klatovském náměstí -  72. výročí osvobození.

Zástupci Klubu vojenských důchodců, Konfederace 
politických vězňů, Sokola Klatovy a politických uskupení 
na klatovském náměstí -  72. výročí osvobození.



o hodnotách.  O hodnotách, které je třeba hájit i dnes - jsou 
jimi svoboda, spravedlnost, demokracie. 

Dovolím si dodat, že tyto hodnoty jsou součástí evropských 
hodnot. Koncept svobody, demokracie, snaha prosadit 
spravedlnost, nedotknutelnost osobních práv jedince, jsou 
možná bolestně a trpce, možná pomalu a ne vždy lehce, 
probojovány a definovány v Evropě a USA, v euroamerické 
civilizaci. To, že někdo tyto hodnoty nerespektuje či znevažuje, 
neznamená, že ony neplatí, že bychom jejich obhajobu měli 
vzdávat a že bychom se měli přizpůsobovat jakési „realitě“. 
Historie je plná nejrůznějších úskalí, oklik, či přímo „zpětných 
kroků“, ale zároveň i důkazem, že civilizace, byť nedokonalá, 
ale usilující o dobro, založená na lásce, naději a víře má šanci 
získat svět. A proto, zdá se mi, máme za povinnost být ne-
naivními optimisty a s důvěrou, navzdory všem protivenstvím, 
hledět do budoucnosti. A musíme hájit hodnoty, na nichž tato 
civilizace vyrostla.

AVON pochod

První červnovou sobotu se uskuteční již 6. ročník 
klatovského AVON pochodu. Organizátoři Vám jistě 

připomenou, kdy, kde, jak se lidé sejdou a jaký zajímavý 
program a osobnosti jej naplní. V duchu předchozích řádků 
bych rád poznamenal, že i AVON pochod je příspěvkem 
k evropskému stylu života. Jeho smyslem je podpora žen 
bojujících s rakovinou prsu (a možná bych mohl dodat 
i mužů, protože na straně lékařů a zdravotního personálu je 
i mnoho mužů-lékařů, zapomenout nesmíme ani na 
manžele a partnery žen, jež tato zákeřná choroba potkala). 
Tváří v tvář zákeřné nemoci nemusí a nesmí nikdo zůstat 
sám, nechce-li. Každý dotek s nemocí s sebou přináší 
strach, úzkost, pocit osamění. Každý úspěšný pokus nemoc 
překonat musí začít tím, že se jich zbavíme. Musíme 
o problému hovořit, nalézt podporu. Tou největší podporou 
je důvěra v okruhu rodiny, případně blízkých přátel, důvěra 
v lékaře. Chápu však i to, že má smysl vytvořit společenské 
prostředí, které naději, vůli a sílu, optimismus podporují. 
A v tomto smyslu je AVON pochod krásným příkladem 
evropského uvažování.

Až nám v budoucnu jedni budou říkat, že neví, co 
vlastně jsou evropské hodnoty, druzí nám naopak budou 
tvrdit, že jimi jsou „přesně jen to a to a že jejich jedinými 
obhájci jsou právě oni“, stačí jen vzpomenout na to, jak 
žijeme: jistě ne dokonale, ale jistě ne špatně. Hledejme 
dobré, usilujme o dobré. Budeme pak moci v zamlženém, 
zamyšleném kraji okolo Zhůří, v duchu a tichu říci těm, 
kteří zde na sklonku války zemřeli při obhajobě hodnot, 
o nichž tu hovoříme, že nezemřeli zbytečně. 

Přeji Vám hezké dny. 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

dovolte mi dvě krátké jarní 
poznámky.

Zhůří a Klatovy 5. 5. 2017

Květen je nejen v Klatovech 
a v našem regionu spojen 
s oslavami osvobození. Pro 
nás konec 2. světové války 
nastal již 5. května 1945, kdy 
do Klatov dorazila americká 
vojska, doprovázená i čes-

kými vojáky. O osvobození ve svém příspěvku píše pan 
starosta. Někteří jste slyšeli i jeho proslov a též proslov 
Gregory Andersona, zástupce velvyslanectví USA v České 
republice na klatovských oslavách, při slavnostních aktech na 
Zhůří i v Klatovech - přesto mně dovolte zmínit jen jednu 
zajímavou souvislost. Oba oficiální řečníci totiž nehovořili 
jen o historických skutečnostech a o pietě a úctě k těm, kteří 
na samém konci války položili své životy. Hovořili 

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJKVĚTEN 2017STRANA 2

Jarní poznámkyJarní poznámky



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 3KVĚTEN 2017

Vážení občané,

v květnu a v červnu si v Kla-
tovech připomínáme řadou 
akcí 75. výročí heydrichiády. 
Toto pohnuté období našich 
dějin je v našem městě 
spojeno zejména s působením 
nechvalně proslulého klatov-
ského gestapa a popravami 
českých vlastenců ve Spá-
leném lese. V těchto dnech 
můžete navštívit výstavu 
s výstižným názvem „Cíl byl 
jasný – Heydrich“ v atriu 
kulturního domu. Je na ní 
k vidění celá řada zajímavých 

trojrozměrných exponátů připomínajících atentát, který na 
říšského protektora Reinharda Heydricha provedli 27. května 
1942 českoslovenští výsadkáři vyslaní z Anglie v rámci 
operace Anthropoid. Na atmosféru té doby v atriu navazuje 
například dřevěná trafika s dobovým tiskem, který si můžete 
přečíst na sousední lavičce. Na galerii je pak další výstava 
věnovaná osudům klatovských židů za druhé světové války. 
V průběhu května bude v kulturním domě pět zajímavých 
přednášek – například historika PhDr. Petra Koury, Ph.D., či 

neteře Jana Kubiše JUDr. Dagmar Raupachové. Od 16. května 
můžete navštívit v klatovském muzeu výstavu mapující situaci 
po atentátu na Klatovsku a konečně třetí výstava věnovaná 
především bývalé střelnici ve Spáleném lese a všem 73 
popraveným bude otevřena 1. června v bývalé vězeňské kapli 
klatovského soudu, která není běžně přístupná veřejnosti. Tato 
výstava bude otevřena jen o víkendech. Kino Šumava zařadí 
mimořádně v červnu tématické filmy s přednáškami. Na 
zajištění uvedených aktivit se podílí několik klatovských 
spolků, pracovníci městského kulturního střediska, 
Vlastivědného muzea dr. Hostaše, 142. prapor oprav Klatovy, 
Policie ČR i mnozí jednotlivci – badatelé a historici. Všem za 
přípravu uvedených akcí patří poděkování. Díky jejich nadšení 
a práci je program aktivit k výročí tak pestrý. Přehled všech 
akcí připomínající období heydrichiády najdete ve speciální 
skládačce, kterou vydalo městské kulturní středisko. 
K dispozici je v informačním centru či v elektronické podobě 
na jeho webových stránkách. Věřím, že Vás něco z programu 
zaujme a přijdete se podívat.

Vzpomínkové akce vyvrcholí pietním aktem 22. června ve 
Spáleném lese, který se bude konat od 10.30 hodin (následně 
i u památníku u Singerovy vily) a odpolední mší svatou.

Připomínáme si výročí postavení Černé věže

V letošním roce si připomínáme 460. výročí postavení 
Černé věže, kterou naši předkové vybudovali společně se 
sousední radnicí v letech 1547 – 1557. Obě stavby podtrhly 
prestiž a význam města, které bylo v 16. století na vrcholu své 
slávy a bohatství a směle se řadilo mezi tehdejší 
nejvýznamnější města českého království. Klatovy tehdy 
bohatly z obchodu, například s chmelem, který se hojně 
pěstoval na pozemcích kolem celého města. Díky prosperitě si 
tehdejší měšťané mohli dovolit financovat tak nákladnou 
stavbu, jakou byla bezpochyby Černá věž. Se stavbou, na 
kterou najali stavitele italského původu Antonia de Salla, směle 
začali, ale její dokončení trvalo vlivem dočasných císařských 
konfiskací majetku deset let. V roce 1555 dosahovala pátého 
patra, což dokládá tento letopočet vytesaný nad oknem v tomto 
místě a o dva roky později byla definitivně dokončena 
osazením krovu a měděnou bání s pozlacenou figurou střelce 
s kuší na vrcholu. Od té doby je věž nejvýznamnější 
dominantou města. Asi všichni známe ten pocit, kdy přijíždíme 
do Klatov a opět ji spatříme…

Výročí Černé věže si připomeneme v pátek 26. května 
komentovanými prohlídkami věže, které začínají v 16.00 hodin 
a budou k dispozici pro omezený počet návštěvníků. Dozvíte se 
zajímavosti z historie věže i o zvonu „Vondrovi“ a technice 
zvonění. 

Vážení občané, přeji Vám pohodový a prosluněný 
květen.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Dobu heydrichiády přiblíží zajímavé vý-
stavy a přednášky

Dobu heydrichiády přiblíží zajímavé vý-
stavy a přednášky
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22. 5. | pondělí | 19.00  | velký sál KD |
TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečních mistrů 
Hájkových. 

24. 5. | středa | 18.00  | velký sál KD |
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Koncert oblíbené kapely známé z TV Šlágr pro všechny, kteří si rádi 
poslechnou lidovou písničku.

26. 5. | pátek | 8 – 14 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

26. 5. | pátek | 16.00; 16.30; 17.00  | Černá věž | 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ČERNÉ VĚŽE
při příležitosti 460 let od jejího postavení s Ing. Martinem Křížem 
a klatovskými zvoníky. Sraz účastníků v uvedených časech u vchodu 
do Černé věže.

27. 5. | sobota | 19.00  | velký sál KD |
KONCERT NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ
ZUŠ Josefa Kličky Klatovy, Hudební škola Cham – Bavorsko, 
Hudební škola Cham – Švýcarsko. 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. V loňském roce přidaly k městům 
Rogaška Slatina ve Slovinsku a Nancy ve Francii švýcarský Cham. 
Pořádá ZUŠ ve spolupráci s MKS Klatovy.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK: 
20. 5. | sobota | 14 a 16 | purkrabství hradu Klenová |

TOMÁŠ A MAJORÁNKA - Loutkový soubor Brouček uvede pre-
miéru nové maňáskové pohádky Antonína Pruchy. 

VÝSTAVY:

5. - 31. 5. | Atrium KD |
Cíl byl jasný – Heydrich
Výstava týkající se atentátu na Heydricha, činnosti gestapa 
v Klatovech a odsunu židů do koncentračních táborů za druhé 
světové války. 

Doprovodné přednášky k výstavě:

16. 5. ǀ 17.00  ǀ malý sál KD ǀ přednáška Mgr. Jiří CHVOJKA -
-„ODBOJÁŘ JIŘÍ  KYSELA - JEDEN Z MNOHA“
příběh vojáka české obrněné brigády vzniklé za II. světové války ve 
Velké Británii.

18. 5. ǀ 17.00  ǀ malý sál KD ǀ přednáška JUDr. Dagmar 
RAUPACHOVÁ - neteř Jana KUBIŠE. Operativní činnost 
Anthropoidu v našem regionu připomene Jan JIRÁK z Muzea 
Dr. Hostaše v Klatovech, paní doktorka následně pohovoří a shrne 
dopad na celou rodinu Jana Kubiše. 

25. 5. ǀ 18.00  ǀ malý sál KD ǀ přednáška PhDr. Petr KOURA, 
Ph.D. Swingaři a potápky v protektorátní noci - zaměřeno na období 
Protektorátu, dobu v temném období a odpor vůči nacistické okupaci 
z pohledu sympatií k angloamerické kultuře.

31. 5. ǀ 16.00  ǀ malý sál KD ǀ přednáška PhDr. Michal AREND 
Holocaust očima potomka přeživších aneb Nepřímé a rozšířené svě-
dectví příslušníka druhé generace. Reflektuje holocaust očima druhé 
generace a citlivě v projektu propojil osobní příběh vlastní rodiny 
i profesní pohled předního švýcarského sociologa. Pan Arend přišel 
o oba prarodiče v Osvětimi, rodiče tento vyhlazovací tábor přežili.

hod.

hod.

hod. 

hod.

hod.

hod. 

hod.

hod.

hod.

hod.

PŘIPRAVUJEME: 

8. 6. | čtvrtek | 19.00 ǀ sál klatovské 
radnice | LETNÍ POZDRAV Z ASIE 
Mezinárodní festival komorní hudby 
2017. Účinkují: Hoang Thi Kieu Anh 
– klavíristka, Nao Higano – sopranistka 
Koncert přiblíží vzdálenou krajinu na pobřeží Jihočínského moře,
Vietnam. Přináší jeho atmosféru, kulturní tradici, hudební projev, vy-
kresluje krásu tamějších hor, řek, deštných pralesů i moře. Sklada-
telka a klavíristka Hoang Thi Kieu Anh absolvovala konzervatoř 
v Hanoi a studovala hru na klavír na VŠMU v Bratislavě. V Paříži si 
vydobyla uznání svými koncerty vlastních skladeb. Japonská sopra-
nistka Nao Higano studovala operní a koncertní zpěv na Univerzitě 
Seitoku v Chibě a na VŠMU v Bratislavě. S úspěchem se představila 
na mezinárodních hudebních festivalech, nahrává pro rozhlasové 
i televizní hudební vysílání a pro hudební vydavatelství.

10. 6. | sobota | 9.00  | velký sál KD | MY A PŘÍRODA 
Pěvecká soutěž a vyhlášení vítězů všech kategorií. 

5. – 10. 6. | pondělí – pátek | Atrium KD | 
Výstava výtvarných a fotografických prací dětí a mládeže
na téma příroda. Otevřeno od 9 – 16  Pořádá OS ČMMJ 
Klatovy, ZO ČSV Klatovy a MKS Klatovy.

16. – 18. 6. | pátek – neděle | Letní kino a klatovská Hůrka | 
DIVADELNÍ SLAVNOSTI. 
Přehlídka amatérských divadelních souborů a společností. Pořadatelé 
MKS Klatovy a Klub přátel Klatovska.

21. 6. – 7. 7. | Atrium KD | 
ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY, PRO KLUKY A PRO HOLKY
Výstava výtvarných prací dětí klatovských mateřských škol. 
Vernisáž 20. 6. od 15.30 hod. 
Otevřeno v pracovní dny od 9 – 16  
Galerie Atrium KD.

22. 6. | čtvrtek | 17.00  | velký sál KD | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Přehlídka výsledků práce souborů a kroužků MKS Klatovy.

23. 6. | pátek | 8 – 14  | náměstí Míru | KLATOVSKÝ 
FARMÁŘSKÝ TRH. Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

30. 6. - 1. 7. | pátek – sobota | Letní kino | Cafe Jednorožec | Bistro 
Vlaštovka | Čajovna U Naší milé Paní | Music club Střelnice |
STRÝC OF KLATOVY
Třetí ročník multižánrového hudebního festivalu na pěti místech 
v centru Klatov. „Vesnická“ odpověď na Colours of Ostrava nabízí 
hromadu kapel různých žánrů, které mají jedno společné - kvalitu. 
Letos vystoupí: Prago Union + Livě Band, Skety, Ventolin, Shahab 
Tolouie, Zoidberg Quintet, Garyho Hausbót, Acid Row, The Atavists, 
Senomet a další…Více informací na 

15. 7. | sobota | klatovské lázně |
OPEN AIR Lázně s Hitrádiem FM Plus. Na letošním druhém 
ročníku tohoto festivalu vystoupí Ben Cristovao, Annet Charitonova, 
Reginald, The Glowsticks, Holden, Cavalier. Na místě bude 
i Barbarský pop up stánek s workshopy a další doprovodný program 
se soutěžemi. Po celou dobu bude návštěvníky bavit i show Hitrádia 
FM plus s moderátorem a následná afterparty s DJ Honzou Antalem. 
Více informací na 

Vstupenky na akce nakupujte online na . 
Sledujte nás také na facebooku: .

hod. 

hod.

hod.

hod.

hod.

hod.

www.strycofklatovy.cz

www.facebook.com/openairlazne

www.mksklatovy.cz
 fb.com/mksklatovy

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
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www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy

DŮM DĚTÍ V DIVADLE ANEB DĚTI V AKCI
Čtvrtek 18. 5. od 17.30, divadlo Klatovy
Pořádáme ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy.
Vstupné 100 Kč.

DVA NAHATÝ CHLAPI
Sébastien Thiéry
Neděle 21. 5. od 19.30, divadlo Klatovy
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora.
Režie: Antonín Procházka         Produkce: JT PROMOTION s.r.o.
Hrají: Martin Zounar, Roman Vojtek / Martin Kraus, Lucie Benešová, 
Daniela Šinkorová.
Uvádíme mimo předplatné, již 14 dní po premiéře.

Školní akademie 2017
Čtvrtek 25. 5. od 18.00, divadlo Klatovy
ZŠ Klatovy, Čapkova ulice ve spolupráci se Stálou divadelní scénou 
Klatovy a televizí FILMpro Vás srdečně zvou na představení Školní 
Akademie 2017. Představí se Vám naše pěvecké soubory Prvňáčci, 
Berušky a Karafiát. Zazní básně Zdeňka Svěráka v podání naší recitační 
skupiny. Můžete se těšit na taneční vystoupení skupiny Diamond Dance 
a Team Dance.
Nebude chybět ani divadelní představení Korunní princ v podání DDS 
Otakárek. Těšíme se na Vás!!!
Prodej vstupenek od 24. 4. 2017. Vstupné 80 Kč.

Připravujeme na červen:

LORDI
Čtvrtek 1. 6. od 19.00, divadlo Klatovy - Skandální salonní komedie na 
motivy korespondence Oscara Wildea a Robieho Rosse.
Režie Peter Serge Butko, produkční skupina SERGE ART COM
Představení se hraje v jazyku pražská salonní slovenština
Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko 
Jako sluha Arthur účinkuje Mário Boa
Prodej vstupenek od 28. 3. 2017 Uvádíme mimo předplatné.

Upozornění:
Stálá divadelní scéna Klatovy uvede pořad – MINIPÁRTY s Karlem 
Šípem a J. A. Náhlovským,
v pátek 13. října 2017 od 19.00  hodin,
Zcela nová talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné  290 Kč.      Vstupenky již v prodeji.

Předprodej vstupenek: tel. 376 320 043
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
sds.predprodej@investtel.cz

www.divadlo.klatovy.net

VÝSTAVY:

Čítárna:
Lenka Štěrbáčková – MALOVANÉ ŠPERKY

Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií

Galerie knihovny: 
Kamila Berndorffová – JAK SE ŽIJE V INDII

Společenský sál: 
Žaneta Kortusová – DIGITÁLNÍ MALBA

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Čtvrtek 18. května 2017 od 18 hodin
Arnošt Vašíček – LABYRINT ZÁHAD – Největší tajemství Čech, 
Moravy a Slezska. Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální 
úkazy, utajené skutečnosti, historické otazníky, překvapivé hypotézy, 
přísně tajné konspirace.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ připravilo pro své čtenáře: 

Výtvarné dílničky HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM:
Pondělí 15. května od 14 do 16 hodin Zdobené kameny s Ivanou 
Sieberovou (vlastní kámen s sebou!).

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– květen 2017
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Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

hledá účetní se znalostí 
podvojného účetnictví 
na zkrácený úvazek.

Dobrovského 148,  339 01  Klatovy

Bližší informace o rozsahu a rozvržení pracovní doby, 
pracovní náplni a odměňování při osobním jednání 

Kontakt:  jadamkova@snklatovy.cz, 
                tel. 724 961 755

-  velikost nebytového prostoru je včetně zázemí 240

prohlídka pronajímaného prostoru pro všechny zájemce 
bude dne 23. 5. 2017 od 14.00 hodin, 

kde jim budou předány bližší informace 

Při výběru bude přihlédnuto zejména k:
1. podnikatelskému záměru
2. referencím o dosavadní praxi
3. nabízené výši ročního nájemného 

Uchazeč předloží nabídku, která bude obsahovat podnikatelský 
záměr uchazeče, kopie výpisu z živnostenského rejstříku, 
reference o praxi v oboru, výši nabízeného ročního nájemného 
v termínu  v řádně zalepené obálce označené 
„Pronájem 3/I. – neotvírat“ osobně nebo poštou na adresu:

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
Informace:  e-mail: snklatovy@snklatovy.cz
telefon  376 312 184, 736 645 218 , 

2 m

do 5. června 2017

www.snklatovy.cz

Město Klatovy
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

nabízí v Klatovech pronájem 
restaurace 

Plánická 3/I., Klatovy

Od 20. dubna do 20. června 2017 se mohou návštěvníci Pavilonu 
skla setkat s velmi neobvyklým sklem – českými barokními 
dvojstěnkami. Tyto skleněné předměty byly vyráběné ojedinělou 
technikou, kdy je mezi dvě dokonale zapadající skla vkládána 
zlatá fólie s vyřezávanými a rytými dekory. Složitý postup se nedá 
v krátkém článku popsat, ale je podrobně i s nákresy uveden na 
panelech výstavy. 

Nejde ale jen o složitou technologii, zlaté barokní dvojstěnky 
jsou i krásné a velmi zvláštní a v posledních desetiletích bylo jen 
málo příležitostí je veřejně vidět v takovém množství jako nyní 
v Pavilonu skla. Dvojstěnky u nás ve větším počtu vlastní pouze 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, z jehož depozitářů jsou 
zapůjčovány na výstavy jen zcela výjimečně. Jen díky neobvyklé 
vstřícnosti muzea bylo tak možno výstavu vůbec uspořádat. Jde 
totiž velmi křehké a na transport citlivé exponáty, které vyžadují 
velmi speciální zacházení. A tak i do Klatov přijelo 14 vzácných 
barokních skel ve speciální tepelně izolované bedně. 

Ta skrývala skupinu skel 
s velmi živě pojatými loveckými 
scénami a skupinu skel s ná-
boženskými náměty, ve které 
jsou mnohá skla přímo spjatá 
s řádem jezuitů. A to není 
náhoda, protože výstava je 
uspořádána u příležitosti 11. 
Barokních jezuitských Klatov. 
Skla z 1. poloviny 18. století se 
pak podařilo doplnit i dvojstěn-
kami z 19. a počátku 20. století, 
kdy se čeští skláři k této 
zajímavé technologii vraceli. 
I tyto novější dvojstěnky jsou 
velmi zajímavé rozsahem 
použitých dekoračních technik. 

Výstava není rozsahem velká, ale je to po mnoha desetiletích 
příležitost, jak se seznámit se vzácnými doklady řemeslné 
obratnosti a výtvarného talentu našich předků. A také je to setkání 
s velmi krásnými skleněnými předměty.  

Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

Unikátní zlaté dvojstěnky v PASKu

Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 
3,4 miliardy korun.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 16. 3. 2017 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nové 
kolo kotlíkových dotací. Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte 
na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový 
plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu 
či automatický kombinovaný kotel na uhlí a biomasu. Použít ji 
můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném 
domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy 
spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba 
realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken 
či zateplení střechy. Je předpoklad, že příjem žádostí 
v Plzeňském kraji bude spuštěn na podzim tohoto roku.

Jak požádat o dotaci?
Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské 

úřady. Bližší informace naleznete na webových stránkách 
Krajského úřadu Plzeňského kraje: 

.http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace

Kotlíkové dotace

 – 2. vlna

.
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Úprava povrchu komunikace v části Akátové ulice. 
Jedná se o úpravu výšky vodovodních a plynovodních hrnečků, 
úpravu výšky kanalizačních poklopů a uličních vpustí a provedení 
pokládky vrchní „obrusné“ vrstvy z asfaltové směsi v části ulice 
mezi ulicí Za Čedíkem a „propojovací komunikací“.

Rekonstrukce inženýrských sítí v částech ulic Lipová, 
Studentská, Jabloňová, „propojovací“. 
Jedná se o rekonstrukci vodovodního a plynovodního řadu a celo-
plošnou opravu povrchu vozovek a chodníků v těchto ulicích. Dále 
úpravu ploch mezi garážemi a plochy pro odstavení vozidel 
v travnatém prostoru vedle mateřské školy.

Práce se provedou za úplné uzavírky dotyčných komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 
Příjezd vozidel k domům a garážím bude regulován podle 
postupu prováděných prací.

Termíny provedení:
Lipová (úsek Studentská – „propojovací“ k Jabloňové):
- vodovod: 3. 4. – 30. 4. 2017,
- plynovod: 10. 5. – 30. 6. 2017,
- povrchy MK: 26. 6. – 6. 8. 2017.
Studentská (úsek křižovatka Suvorovova – Akátová):
- vodovod: 3. 5. – 14. 5. 2017,
- povrchy MK: 26. 6. – 6. 8. 2017.
Jabloňová (úsek Studentská – „propojovací“ k Lipové):
- vodovod: 9. 5. – 25. 6. 2017,
- plynovod: 1. 7. – 23. 7. 2017,
- povrchy MK: 24. 7. – 27. 8. 2017.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Školní a v jejím 
okolí. Jedná se o rekonstrukci plynovodního řadu, opravu 
vodovodních hrnečků, celoplošnou opravu povrchu vozovek 
a chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Úsek Bozděchova – U Slunce – plynovod včetně povrchu komu-

nikací: 1. 4. – 30. 4. 2017,
Úsek Komenského po čp. 378 – plynovod: 2. 5. – 30. 5. 2017,
Úsek od čp. 378 – Bozděchova včetně souběžné komunikace se 

Školní – plynovod: 15. 5. – 11. 6. 2017,
Školní ulice – MK + VO: 5. 6. – 30. 6. 2017,
Souběžná se Školní – MK + VO: 1. 7. – 26. 7. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 
Příjezd vozidel k domům a garážím bude regulován podle 
postupu prováděných prací.

Oprava povrchu chodníku + výměna VO Kvapilova ulice. 
Jedná se o celoplošnou opravu povrchu chodníku včetně 
rekonstrukce veřejného osvětlení  a opravy několika vodovodních 
přípojek v západní části Kvapilovy ulice.
Termín provedení: 3. 4. – 20. 5. 2017.
Práce se provedou za částečného omezení provozu. Přístup 
pěších k sousedním nemovitostem bude zachován.

Oprava povrchu komunikace mezi garážemi U Retexu - jedná se 
o provedení opravy povrchu této komunikace penetrací včetně 
vyřešení odtoku dešťových vod na začátku garáží.
Termín provedení: 5. 6. – 20. 6. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky komunikace. Příjezd do 
garáží nebude umožněn.

Oprava povrchu příjezdové komunikace a odstavných stání 
před domy čp. 91, 92 v sídlišti Rozvoj - jedná se o celoplošnou 
opravu povrchu příjezdové komunikace, úpravu odstavných stání 
v zeleni, výměnu lamp veřejného osvětlení.
Termín provedení: 22. 5. 30. 6. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky příjezdové komunikace. 
Přístup pro pěší do domů bude zabezpečen.

Oprava povrchu části chodníku v lokalitě za mateřskou školkou 
v obci Luby – jedná se o celoplošnou opravu povrchu chodníku před 
domy čp. 219  223. Před opravou povrchu dojde k opravě 
vodovodních přípojek. Termín provedení: 2. 5. 27. 5. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky opravované části 
chodníku, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude 
zabezpečen.

Výměna kabelů ČEZ a sloupů veřejného osvětlení v obci Dehtín 
– investor výměny kabelů ČEZ Distribuce a.s. Stavbou dojde 
k uložení nových kabelů kNN ČEZ do země a tím k odstranění 
stávajících betonových sloupů, na kterých jsou zavěšeny i kabely 
VO. Proto budou postaveny samostatné sloupy a osazeny lampy 
veřejného osvětlení blíže k silnici 3. třídy.
Termín provedení: 20. 4. 30. 6. 2017.
Práce v chodníku budou provedeny za jeho úplné uzavírky.

I/27 Dehtín-Štěpánovice – investor akce Ředitelství silnic a dálnic 
ČR Plzeň.  
Jedná se o provedení asfaltových vrstev vozovky silnice I/27 v úseku 
od pracovní spáry v obci Dehtín až k pracovní spáře před sjezdem na 
skládku Štěpánovice. Celková délka úpravy je 1049 m. Akce bude 
prováděna za částečné uzavírky (po polovinách). Doba trvání cca 
30 dní v období květen – červenec 2017 – zdroj informací ŘSD ČR.

Připravujeme na měsíc červen:
Odstavné stání vozidel na nábřeží Kpt. Nálepky – jedná se o úpravu plochy 
pro odstavné stání osobních vozidel z tzv. „polovegetačních tvárnic“ a úpravu 
povrchu příjezdové komunikace z asfaltového recyklátu ve vnitrobloku mezi 
ulicemi Bezručova a Vaňkova. Termín provedení: 5. 6. – 30. 6. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky částí příjezdové komunikace.

Oprava povrchu příjezdové komunikace k rampě v Divadelní ulici – jedná 
se o provedení celoplošné opravy povrchu žulových kostek včetně podkladních 
vrstev.  Termín provedení: 16. 6. – 30. 6. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotyčné komunikace.

 – 

  

 – 

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny do-
končení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné 
okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních 
vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.

Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí 
investoři.

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: .

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

–
–

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v měsíci květnu 2017
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
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Popis pracovní pozice:
• řízení činností a procesů odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví,
• zajištění úkolů na úseku sociální péče a pomoci a sociálně 

právní ochrany dětí.

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., 
v platném znění:

• je státním občanem České republiky, popř. cizím státním 
občanem, který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let,

• je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná,
• ovládá jednací jazyk.

2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem 
č. 451/1991 Sb., v platném znění:

• Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zák. 
č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví 
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 
státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.

• Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto 
zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerst-
vem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) 
až h) čestným prohlášením.

Popis pracovní pozice:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 

studijním programu, zaměření zejména na oblast sociální 
práce nebo veřejnou správu,

• znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné 
správy,

• výborná znalost práce na PC,
• manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat 

s lidmi,
• umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá 

schopnost formulování rozličných témat,
• schopnost rychlé orientace v nové problematice,
• časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení,

na místo vedoucího 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Klatovy

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení 

podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,

Město Klatovy

• organizační a rozhodovací schopnosti,
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,
• řidičské oprávnění skupiny B,
• výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance a praxe 

v oboru sociálních věcí,
• výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon přísluš-

ných správních činností.

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
v platném znění.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve 
smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění. 
Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá 
uchazeč narozený po 1. 12. 1971,
souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro 
účely výběrového řízení (dle § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů).

Lhůta pro podání přihlášky: do 22. 5. 2017, obálku označte 
heslem „Výběrové řízení - vedoucí OSVZ - neotvírat“.
Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení 
výběrového řízení.
Přihlášky zasílejte na adresu: Město Klatovy, Ing. Milan 
Jarošík, tajemník, nám. Míru 62, 33901 Klatovy.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.
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ZDARMA

Vážení Klatované,
 
již v minulosti jsem vás 
prostřednictvím těchto řádek 
informoval o tom, že nedílnou 
součástí našeho města je i více 
než dvacet integrovaných obcí. 
Vzhledem ke značné vzdále-
nosti od Klatov samých, žijí 

mnohdy do značné míry samo-
statným životem. Zejména 
v těch obcích, kde dobře 
fungují osadní výbory a spolu 
s nimi i spolky na čele s dobro-
volnými hasiči, není nouze 
o kulturní a sportovní vyžití. 

Nejen pro zajištění těchto 
aktivit, ale především pro 
běžný chod obcí (provoz veřej-
ného osvětlení, opravy míst-
ních komunikací, zimní úklid, 
údržba zeleně…) je nutné 
vyčlenit pravidelně v rámci 
rozpočtu finanční prostředky 
v řádu milionů korun. Každo-
ročně pak probíhají rovněž 
investiční akce většího charak-
teru od vybudování místních 
komunikací po nová dětská 
hřiště. Především u místních 
komunikací jsme velmi přihlí-
želi k tomu, aby krom zlepšení 
povrchů došlo i ke zvýšení 
bezpečnosti chodců při velmi 
frekventovaných silnicích 
(Štěpánovice, Luby, Točník). 

Integrované obce 
Vzhledem k tomu, že do-

pravní zatížení výrazně vzrůstá 
i na dříve poklidných komuni-
kacích, měl by být v následu-
jících měsících  vybudován 
místními obyvateli dlouho oče-
kávaný chodník v Tupadlech. 
Ten bude letos patřit k finančně 
nejnáročnějším stavbám. 

Krom něj probíhá a ještě 
proběhne značné množství akcí 
již menšího charakteru. Za 
všechny bych rád zmínil pře-
devším ty, na jejichž realizaci 
se do značné míry podílejí svojí 
prací lidé zde bydlící. V Drsla-
vicích se tak právě buduje více-
účelové hřiště. Velký kus práce 
je již odveden ve Střeziměři, 
kde postupně vzniká venkovní 
hřiště včetně zázemí. 

Naše integrované obce mají 
i své historické kulturní dědic-
tví v podobě menších sakrál-
ních staveb, které by bylo 
škoda opomenout. Po zvonici 
je proto restaurován oltář v lub-
ském kostele. Opravou prošly 
lavice v tajanovské kapli. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Interiér kaple v Tajanově.Interiér kaple v Tajanově. Nově vybudovaný chodník v Točníku.Nově vybudovaný chodník v Točníku.

Jednání rady města

Úterý 11. 7. 2017

Příští jednání zastupitelstva

Středa 28. 6. 2017 od 19.00 h.
malý sál kulturního domu

Odpadové hospodářství 
města Klatov

strana 2

Šestý Avon pochod se 
vydařil
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Městské kulturní 
středisko Klatovy
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Informace Městské 
knihovny Klatovy
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v Kč

21 659 056

41 133 351

v Kč

25 076 836

18 720 077

43 796 913

69,75 %

Investice v letech 2012 - 2016

Hrazené z Fondu nakládání s odpady

Hrazené z rozpočtu města

Získané dotace

přijaté do Fondu nakladání s odpady

Celkem

přijaté do rozpočtu města

% financování z dotací

62 792 407Celkem

bílých a zelených kontejnerů, do nichž je možné (a žádoucí) 
odložit sklo, papír a plasty. Kromě toho byla vybudována dvě sta-
noviště podzemních kontejnerů, ta stála 1,6 mil. Kč, dotace nám 
uhradila 1,3 mil. Kč. Bohužel nelze podzemní kontejnery umístit 
kdekoliv, zejména ne v samém centru města, protože město je 
protkáno sítěmi vodovodů, kanalizace, elektřiny, plynu, optických 
vláken atd. S úspěchem se setkaly kompostéry pro domácnost. 
Mezi občany jich bylo rozděleno 1 400 kusů, z celkového nákladu 
3,7 mil. Kč dotace uhradila 3,3 mil. Kč, zbytek doplatilo město 
a občanům byly kontejnery vydány bezplatně. Věříme, že tak 
napomůžeme efektivní likvidaci zeleného odpadu ze zahrádek 
a zahrad. Finančně největší investicí města byla kompostárna, 
kterou od roku 2015 provozují Technické služby města Klatov. Ta 
stála včetně technologie (kolový traktor s překopávačem a multi-
lopatou) 17,9 mil. Kč (při dotaci 15,4 mil Kč). Technické služby, 
které se starají o téměř 100 ha zelených ploch jen na území města, 
získaly zařízení, kde zpracovávají „zelený odpad“ v souladu 
s ekologickými předpisy. Zapomenout bychom nechtěli ani na 
překladiště komunálního odpadu, které bylo vystavěno v doteku 
se skládkou Štěpánovice (8,5 mil. Kč, dotace 2,4 mil, Kč), ale ani 
na relativně malý a bez dotace uskutečněný projekt zpevnění 
ploch pod kontejnery na separovaný odpad nechceme, aby tyto 
kontejnery stály na trávě a v blátě. Proto jsme plochy, kde tomu 
tak bylo, vydláždili zámkovou dlažbou (téměř 50 míst, 1 mil. Kč).

Odpady však nejsou jen investice. Podstatné jsou i neinvestič-
ní výdaje, které jsou s nimi spojeny. Část jich hradí občané (v ně-
kterých městech formou tzv. poplatku za využití systému odpado-
vého hospodářství, v jiných formou „platby za popelnici“, jak se 
lidově vžilo). Platby od občanů zdaleka nepokryjí náklad spojený 
s těmito službami. Provedli jsme meziroční srovnání roků 2016 
a 2015, abychom se ujistili, že relace, které město platí, jsou 
stejné i po organizačních změnách v oblasti odpadů (zahájení čin-
nosti Pošumavské odpadové). V roce 2016 město Klatovy zapla-
tilo např. za uložení odpadů na skládku 2,5 mil. Kč, za výsypy 
a odvozy košů 1,6 mil. Kč, za jarní a podzimní úklidy 680 tis. Kč, 
za provoz sběrného dvora 2,2 mil. Kč (podotýkám, že jeho využití 
je pro občany zdarma), za likvidaci biologických odpadů (pro-
střednictvím 45 nových hnědých kontejnerů) téměř 800 tis. Kč.

Přáli bychom si, aby všechny investice i neinvestiční výdaje 
přispěly k tomu, aby město, které bezpochyby všichni milujeme, 
bylo krásné, úhledné a čisté. Aby odpady, které jako lidé 
„produkujeme“, jím jen „prolétly“ a skončily tam, kde mají. 
Tomu můžeme napomoci my všichni – třeba jen tím, že třídíme 
odpady a že je odkládáme na „místa k tomu určená“.

Přeji Vám krásné léto.

– 

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

rada města se v poslední době 
opakovaně zabývala odpado-
vým hospodářstvím města 
Klatov a problematikou odpa-
dů obecně. Dovolte mi proto 
dnešní příspěvek věnovat právě 
odpadům. Navzdory tomu, že 
je krásný červen a „odpady jsou 
šedivé . Ale možná až tak 
šedivé nejsou, posuďte sami.

Narozdíl od většiny českých 
měst a obcí město Klatovy své 
odpady řeší prostřednictvím 
svých vlastních odpadových 
společností. Těmi jsou Odpa-

dové hospodářství Klatovy, s.r.o., které v této oblasti působí již od 
roku 2004 a Pošumavská odpadová, s.r.o., jejímiž společníky je 
více než dvacet měst a obcí z našeho regionu. Rozhodující podíl 
na této společnosti mají města Klatovy a Sušice, což neznamená, 
že by ostatní nebyli plnoprávnými společníky. Odpadové 
hospodářství provozuje skládku ve Štěpánovicích a sběrný dvůr 
v Klatovech, Pošumavská odpadová zajišťuje svoz komunálního, 
ale i separovaného a biologického odpadu, poskytuje komplexní 
službu městům a obcím, nám občanům.

Snahou města Klatov je podporovat moderní (nebo 
starobylé?) trendy v oblasti odpadů: jejich třídění, recyklaci, 
následně likvidaci racionálním způsobem. Přehlédnout nechceme 
ani to, že četné „tzv. odpady“ jsou surovinou, materiálem. 
Jakkoliv nám v první řadě jde o to, aby naše město bylo čisté 
a úhledné a aby odpady z jeho ulic „mizely“ rychle a efektivně, 
nemůžeme přehlédnout ekonomiku jejich likvidace. 

Proto jsme v letech 2012 2016 intenzivně investovali do 
materiálně technické základny odpadů. Celkem jsme pořídili 
investice za 62,8 mil. Kč, přičemž 43,8 mil. Kč bylo hrazeno 
z dotací, které město získalo z evropských a českých zdrojů. Tedy 
plných 69,75% našich investic bylo hrazeno z přijatých dotací. Co 
jsme pořídili? Připomeňme si to.

V Centru odpadového hospodářství v Klatovech byl 
vybudován nový sběrný dvůr. Stál 17,4 mil. Kč, dotace pokryla 
14,6 mil. Kč výdajů s ním spojených. Dvůr je intenzivně využíván 
občany ročně přes něj „přejde“ 4 400 tun odpadů. Počátkem 
roku 2014 jsme doplnili 150 nových nádob na separovaný odpad 
(výdaj 4,2 mil. Kč, dotace 3,8 mil. Kč). Dnes je na teritoriu města 
a integrovaných obcí rozmístěno téměř 400 žlutých, modrých, 

“

 – 

 – 
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Odpadové hospodářství města Klatov

Podzemní kontejnery - Husovo náměstí.Podzemní kontejnery - Husovo náměstí.
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Vážení občané,

klatovské „Avon zákoutí“ se 
v sobotu 3. června opět po 
roce rozšířilo. Tentokrát zde 
přibyl keř z čeledi růžovitých 
- muchovník. Ten je v Evropě 
pěstován od 17. století a také 
je znám pod označením 
indiánská borůvka. Jde opět 
o pěkně kvetoucí keř, jehož 
plody jsou jedlé. V travnatém 
pruhu u historické hradby 
poblíž parkoviště v Plzeňské 
ulici jsme vysadili v minulosti 
již několik keřů – vloni to byl 

růžovo-fialově kvetoucí šeřík, před tím růžově kvetoucí 
vajgélie. Na vysazení se i letos podílely patronky pochodu - 
lékařka Miroslava Skovajsová a herečka Veronika Freimanová.

Sázení keře je tradičně součástí „Avon pochodu“, 
jehož letošní ročník se dle mého soudu vydařil. Přálo nám 
počasí a panovala dobrá nálada. Tu dobře navodil zpěvák 
Marian Vojtko, který se stejně jako v loňském roce zúčastnil 
i pochodu a následně přítomným ještě zazpíval několik písní. 
Na akci, kterou pořádá město v rámci projektu „Zdravé město 
Klatovy“, se podílí celá řada dobrovolníků. Těm je třeba 
poděkovat za podporu a iniciativu, stejně jako pracovníkům 
úřadu z odboru školství, kultury a cestovního ruchu. 
A v neposlední řadě musím poděkovat všem aktivním účast-
nicím a účastníkům pochodu, zejména všem registrovaným, 
kteří dorazili v tričku „Avon pochodu“ a podpořili tak boj proti 
rakovině prsu. Vyvrcholením akce bylo tradičně symbolické 
vypuštění růžových balónků na náměstí. A že jich letos letělo!

Další program v rámci 
projektu „Zdravé město 
Klatovy“ bude ve čtvrtek 
15. června v době od 10 do 17 
hodin, kdy se na náměstí koná 
akce „Na jedné lodi“. Ta má 
podtitul „Vyzkoušej si svět 
handicapovaných“. Zazpívají 
zde děti z mateřské školy 
a základních škol v Klatovech 
a hlavním hostem bude 
tentokrát skupina Kroky 
Michala Davida. 

V rámci projektu „Zdravé 
město Klatovy“ bych rád 
zmínil ještě jednu neveřejnou 

akci, která však byla velmi podnětná. Na Základní škole 
Plánická  se uskutečnilo školní fórum pro žáky druhého 
stupně. V jeho první části děti diskutovaly o škole, ve druhé 
o městě. Tato školní fóra postupně plánujeme i na dalších 
základních školách a věřím, že přinesou zajímavé poznatky 
o tom, jak žáci vidí své okolí a co by v něm zlepšili. Zároveň 
však dětem umožní nahlédnout „pod pokličku“, aby mohly 
snadněji porozumět chodu školy i města.

Ve dnech 16. – 18. června se uskuteční další ročník 
Klatovských divadelních slavností. Program začne v pátek 
večer v letním kině, v sobotu bude pokračovat 
v areálu upravené zříceniny kostela sv. Anny na Hůrce 
a v neděli budou představení opět v letním kině. Kompletní 
program najdete v samostatné skládačce, která je k dispozici 
v informačním centru či v městském kulturním středisku. 
Obdobně je už k dispozici i skládačka s programem klatovské 
pouti ve dnech 6. - 9. července. Obě si můžete stáhnout i na 
stránkách .

Přeji Vám prosluněný červen.

Klatovy

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

odpoledne 

www.klatovy.cz/icklatovy

Šestý Avon pochod se vydařilŠestý Avon pochod se vydařil
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16. 18. 6. | pátek - neděle | 16. 6. letní kino | 
17. 6. klatovská Hůrka | 18. 6. letní kino ǀ
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
Přehlídka amatérských divadelních souborů a společností. 
16. 6. ǀ pátek ǀ letní kino 
18.00 ǀ „Jen žádný sex, prosím, jsme přece Britové aneb všichni 
v tom jedou!“
17. 6. | sobota | klatovská Hůrka ǀ
15.00 ǀ „Kočičí pohádka“ ǀ 
   Divadelní spolek Dolaňáček při ČČK Klatovy 
16.15 ǀ „Strach má velké oči“ ǀ 
   Divadelní spolek při ZŠ a MŠ Švihov
18.00 ǀ „Není Uher jako Uher“ ǀ 
   Šermdivadlo Clatonia MKS Klatovy
18. 6. ǀ neděle ǀ letní kino ǀ
10.00 ǀ „Tomáš a Majoránka“ ǀ 
   Loutkový soubor Brouček MKS Klatovy
11.00 ǀ „Příběh El a Jin“ ǀ Ochotnický spolek Nýrsko
12.00 – 13.00 ǀ POLEDNÍ PŘESTÁVKA
13.00 ǀ „Pohádka o chytrém Honzovi“ ǀ 
   Ochotnické dětské divadlo ZŠ Bolešiny
14.00 ǀ „Pozor! Zlej pes Baskervillskej“ ǀ Buřina Příchovice
Pořadatelé: MKS Klatovy a Klub přátel Klatovska.

22. 6. | čtvrtek | 17.00 | velký sál KD | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů a kroužků MKS Klatovy.

23. 6. | pátek | 8 – 14.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

24. 6. ǀ sobota ǀ 9.30 – 15.30 ǀ VS, MS KD ǀ DĚTSKÁ VĚDECKÁ 
KONFERENCE
Unikátní populárně-vědecká akce pro děti I. stupně ZŠ (pouze 
s doprovodem). Přednášky a workshopy pro zvídavé děti. Registrace 
předem nutná na . Pořádá Klub nadaných 
dětí Mensa ČR Klatovy, partner Městské kulturní středisko Klatovy, 
pod záštitou starosty města Klatovy.

30. 6. 1. 7. | pátek – sobota | letní kino | Café Jednorožec | Bistro 
Vlaštovka | Čajovna U Naší milé Paní | Music club Střelnice | 
STRÝC OF KLATOVY
Třetí ročník multižánrového hudebního festivalu na pěti místech 
v centru Klatov. „Vesnická“ odpověď na Colours of Ostrava nabízí 
hromadu kapel různých žánrů, které mají jedno společné - kvalitu. 

 – 

ǀ 

 ǀ Divadelní spolek Plánice 

 – 

www.spektrum-kurzy.cz

Letos vystoupí: Prago Union + Livě 
Band, Rolling Bowling, The Atavists, 
Berlin Blackouts, Low Ranger, Shahab 
Tolouie, Ventolin, Acid Row, Senomet, 
Skety, Garyho Hausbót, Bavor a Javor, 
Zoidberg Quintet, Ghost of you, DJ 
Želvín. Info na .

VÝSTAVY:

21. 6. – 7. 7. | pracovní dny 9 – 16 | Atrium KD | 
ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY, PRO KLUKY A PRO HOLKY
Výstava výtvarných prací dětí klatovských mateřských škol. 
Vernisáž 20. 6. od 15.00 hod.

Do 30. 9. | pracovní dny 9 – 16 | II. patro, chodba KD | 
Nikol Emrová – „Oka(mžik) s přírodou“ – výstava fotografií. 

NEPŘEHLÉDNĚTE:
5. 9. – 8. 12. | ÚTERÝ | velký sál KD |
Kurz tance a společenské výchovy – podzim 2017
Úterní taneční kurz povede taneční mistr Evžen Krejčík. 
Přihlášky online od 1. 6.  na .

PŘIPRAVUJEME: 
8.  9. 7. | 8. 7. 10  22.00 | 9. 7. 10 – 16.00 |  letní kino | 

Klatovská pouťová heligonka. Tradiční akce o klatovské pouti.

14. 7. – 11. 8. | pracovní dny od 9–16.00 | Atrium KD| 
Petr Šrédl – kresby, karikatury, ilustrace. 
Vernisáž výstavy 13. 7. v 17.00 hod. 

21. 7. | pátek | 8 – 14.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

Vstupenky na akce nakupujte online na:
 . 
Sledujte nás také na facebooku:

.

www.strycofklatovy.cz

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz

 fb.com/mksklatovy

–  –

15. 7. | sobota | klatovské lázně |
OPEN AIR Lázně s Hitrádiem FM Plus. Na letošním druhém 
ročníku tohoto festivalu vystoupí Ben Cristovao, Annet Charitonova, 
Reginald, The Glowsticks, Holden, Cavalier. Na místě bude 
i Barbarský pop up stánek s workshopy a další doprovodný program 
se soutěžemi. Po celou dobu bude návštěvníky bavit i show Hitrádia 
FM plus s moderátorem a následná afterparty s DJ Honzou Antalem. 
Více informací na www.facebook.com/openairlazne

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
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www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy

VE VÍRU TANCE ANEB V ZRCADLE  ČASU
Čtvrtek 15. 6. od 18.00, divadlo Klatovy 
prodej vstupenek  od 22. 5. 2017   - vstupné 120,-/ 110,-/ 100,- Kč
Taneční a pohybové studio KROK Klatovy, Tělocvičná jednota SOKOL 
Klatovy ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy pořádají 
taneční show. Účinkují:
 - skupiny a kurzy moderního tance Tanečního studia KROK pod
   vedením Ivety Lízancové
- dětský folk. soubor ŠUMAVÁNEK pod vedením Olgy Reitmajerové
hosté večera: TS Power Kašperské Hory, JM models, Gymnastická 
školička a oddělení sportovní gymnastiky 
Pořadem provází: Radek Nakládal Mediální partneři: Televize 
FILMpro, Klatovský DENÍK, KODAK express.

KONCERT MLADÝCH VARHANÍKŮ
Čtvrtek 22. 6. od 18.00, divadlo - jeviště /aréna/ Klatovy
Královský nástroj rozezní studenti ZUŠ J. Kličky Klatovy 
a ZUŠ ul. T. Brzkové Plzeň. Pořádáme ve spolupráci s SDS Klatovy

Upozornění:
Stálá divadelní scéna Klatovy uvede pořad – MINIPÁRTY s Karlem 
Šípem a J. A. Náhlovským,
v pátek 13. října 2017 od 19.00  hodin – uvádíme mimo předplatné.
Zcela nová talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné  290 Kč.      
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji SDS Klatovy do 21.6. 2017. 
Zbylé vstupenky budou k dispozici v předprodeji od 1. 9. 2017.

Rezervace a prodej vstupenek:   tel. 376 320 043 
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
predprodej@divadloklatovy.cz

www.divadlo.klatovy.net

VÝSTAVY:

Čítárna:
TVORBA ČLENŮ KLUBU KŘIŠŤÁL KLATOVY

Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Přemysl Večeřa – MŮJ ROK NA ŠUMAVĚ, výstava fotografií

Galerie knihovny: 
Kamila Berndorffová – JAK SE ŽIJE V INDII

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE VE SPOLEČENSKÉM SÁLE KNIHOVNY

Čtvrtek 15. června 2017 od 18 hodin
KNIHOVNY PALMOVÝCH LISTŮ 
Palanisamy Chinappa (Indie), Pavel Krejčí (Česká republika) 
Představte si, že před 6 tisíci lety „Septha rishies“ sepsali osudy lidí, 
kteří se někdy v budoucnu přijdou do knihovny palmových listů zeptat 
na svůj osud. Zvláštní že? Co říkáte? Je zde i váš příběh?

UPOZORNĚNÍ:
Prázdninovou půjčovní dobu najdete na webových stránkách knihovny.

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– červen 2017

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY
vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na 

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.
13. 18. 6. Oslava 110 let GYMNÁZIUM SUŠICE
20. 25. 6. Komedie v podání DIVADLA BEZEJMÉNA k oslavě

  Gymnázia Sušice
27. 6. 2. 7. Ohlédnutí za loňskou POUTÍ V AUTO NEJDL KLATOVY

Pořad od čtvrtka do neděle v 11.30, 17.30, 20.00 a 24.00 hod.
Filmy z archivu, Solasido, Limuzína a další
29. 6. 2. 7. Krasohled Z PLÁNICE nejen o Františku Křižíkovi

Podrobný program přímo ve vysílání nebo na www.filmpro.cz.

www.filmpro.cz

–

–
–

–

–

-  velikost nebytového prostoru je včetně zázemí 240

Informace o pronájmu:

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského148, 339 01 Klatovy II.
Informace:  e-mail: snklatovy@snklatovy.cz
telefon  376 312 184, 736 645 218
 

2
 m

www.snklatovy.cz

Město Klatovy
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

nabízí v Klatovech pronájem 
restaurace 

Plánická 3/I, Klatovy
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  Prázdninový provoz školských zařízení:
Období školního vyučování ve druhém pololetí školního roku 
2015/2016 bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Pro děti a žáky klatovských MŠ a ZŠ o hlavních prázdninách 
provoz zajišťují tato zařízení:

  Mateřské školy:
V období od 3. 7. do 28. 7. 2017 budou v provozu pracoviště: 
MŠ Studentská - pro děti z MŠ Studentská, Národních mučed-

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

   a Koldinova 
MŠ Luby - pro děti z MŠ Luby, Karafiátová  
V období od 31. 7. do 25. 8. 2017 budou v provozu pracoviště:
MŠ Koldinova - pro děti z MŠ Koldinova a Studentská
MŠ Podhůrecká - pro děti z MŠ Podhůrecká, Karafiátová,

  Máchova a Kal
MŠ U Pošty - pro děti z MŠ U Pošty, Luby, Národ. mučedníků
Od 28. 8. 2017 budou otevřeny všechny mateřské školy.
Zahájení školního roku pro všechny děti je v pondělí 4. 9. 2017.

  Základní školy:
V období od 3. 7. do 31. 7. 2017 provoz zajišťuje 

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
V období od 1. 8.  do 1. 9. 2017 provoz zajišťuje 

Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194

  Organizace školního roku 2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve 
všech základních školách, středních školách a základních 
uměleckých školách v pondělí 4. 9. 2017. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. 1. 
2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v pátek 29. 6. 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. 10. a pátek 
27. 10. 2017. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 12. 2017 a 
skončí v úterý 2. 1. 2018. Vyučování začne ve středu 3. 1. 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 
2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny v Klato-
vech od pondělí 12. března do neděle 18. března 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 
30. března 2018. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do 
pátku 31. srpna 2018. 

Ing. Alena Kunešová
vedoucí OŠKCR MěÚ Klatovy

Všem dětem, žákům, pedagogům i rodičům přeji hodně sil 
v posledních dnech školního roku a o prázdninách a dovolených 
mnoho zážitků a odpočinku.

Odbor školství, kultury

a cestovního  ruchu informuje:
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Praktické rady, jak zdokonalit kompostování

Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od 
času přidejte zeminu.
Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém 
vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalijte. Nádoba 
bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.
Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich 
na kompost přijít příliš mnoho zároveň.
Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO 
a také pečící papír.
Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou 
po celou dobu kompostování.
Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. 
Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu vysbírat.
Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti 
organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také 
jsou indikátorem toho, že je kompost vpořádku. Je-li s kompostem 
něco špatně, žížaly jej opouštějí.
Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí 
například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si 
pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.

Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte 
o efektivní třídění odpadů, máte možnost na  YouTube zdarma zhlédnout 
pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. 

(Částečně převzato z článku Ing. Radka Staňka - vedoucího týmu  MOJE 
ODPADKY)

Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu, 
především toho kuchyňského do kompostérů, předejdete zápachu ve 
vašich popelnicích se směsným komunálním odpadem a navíc se 
zbavíte složky odpadu, za kterou město Klatovy, potažmo i vaše 
domácnost zbytečně platí nemalé peníze.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do 
stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský 
bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky rozložitel-
ným odpadem, především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého peči-
va), je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech 
vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad 
zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompos-
tování, bioodpad přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina 
lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit, a raději hodí 
bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a v násle-
dujícím návodu se o tom přesvědčíte. Pokud nemáte možnost využití 
vlastního kompostéru, jsou pro bioodpad určené hnědé kontejnery 
rozmístěné na sběrných místech.

Při použití vlastních kompostérů je potřeba dodržet základní 
podmínky:

1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)

Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad 
je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík 
(např. suché listí). Pozor 
ovšem v období podzi-
mu! Suché listí je dobré 
kombinovat například 
s trávou, jinak se v jedné 
hromadě listy na sebe 
nalepí a vytvoří nepro-
stupný „krunýř“, po kte-
rém steče veškerá voda, 
jádro kompostu vyschne 
a proces rozkladu se za-
staví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost 
spolu s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme také jednoduše 
poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, 
můžeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).

2. správná vlhkost kompostu

Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože 
jakmile je v kompostu více vody, než má být (tzn. po zmáčknutí kom-
postu v dlani z něj vytéká voda, viz. první obrázek zleva), začne kompost 
hnít a tím pádem zapáchat. Velkému množství vody se dá předejít 
přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, suché listí, nebo nerecyk-
lovatelný papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je 
v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype viz. pro-
střední obrázek), organismům se přestává dařit, v kompostéru se mohou 
objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté stačí kompost zalít vodou. 
Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná voda a hmota 
drží při sobě, máte vyhráno (viz. obrázek vpravo).

3. přístup vzduchu do kompostu

Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za 
čas kompost „překopat“. Nejenže se kompost provzdušní, ale také budou 
mít organismy k nové hmotě přístup ze všech stran a ne pouze zespodu, 
jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé pravidlo: Je 
váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu to funguje. 

Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatříKuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří

Ukázka (ne)využívání nádob 

na bioodpad v Klatovech. 

Pořízeno 16. 5. 2017 na parkovišti nad obřadní síní 
klatovského krematoria (Čejkova ulice).



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 8 ČERVEN 2017

Klatovský zpravodaj. Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. 
Ročník IX. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920. Elektronická verze: http://www.klatovy.cz

Uzávěrka: 20. každého měsíce. Příspěvky mohou být redakčně upraveny. Odpovědná osoba: M. Jarošík - 
 Komerční reklama není zveřejňována. Sazba: vydavatelství Komoří - Rudolf Lang,  Tisk: Novotisk s.r.o. Praha

Náklad 10 000 výtisků. Distribuováno zdarma ve městě Klatovy a integrovaných obcích.

mjarosik@mukt.cz

V době prázdnin čeká Klatovy velká dopravní zátěžová zkouška 
v podobě rekonstrukce části Domažlické ulice. Jedná se úsek mezi 
okružními křižovatkami. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR 
zde plánuje provést kompletní výměnu povrchu z asfaltobetonu včetně 
všech podkladních vrstev. 

Se stavbou (1. etapa) se začne hned po pouti, tj. 10.7.2017, 
předpokládaný termín dokončení je 25.8.2017. ŘSD počítá též 
s výměnou stávajícího zeleného středového ostrůvku za povrch ze 
žulové dlažby. Tím bude umožněn vjezd na tento ostrůvek vozidlům 
Integrovaného záchranného systému, která se tak rychleji dostanou na 
místo zásahu. V závěru této rekonstrukce bude také opraven povrch 
vlastní okružní křižovatky u obchodního centra „Škodovka“ (2. etapa). 
Tato etapa bude trvat 2 dny, přičemž práce budou probíhat o víkendu.

Jak je patrné z přiložené situace, dojde k úplnému uzavření silnice 
I/22 ve výše zmíněném úseku, což si vyžádá zřízení následujících 
objízdných tras:
Pro nákladní dopravu po tzv. „Severozápadním obchvatu“.
Pro osobní dopravu: 

ve směru od Domažlic: ulicemi V Nuzných Za Kasárny
Havlíčkova – Dragounská V Řekách
ve směru do Domažlic: ulicemi Nádražní – Voříškova Niederleho.

Bližší informace včetně nákresů objízdných tras najdete na 
.

 –  – 
 – 

 – 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

www.klatovy.cz/mukt/doprava_objizdky.asp

Rekonstrukce povrchu Domažlické ulice v Klatovech

Městský úřad Klatovy jako Přívětivý úřadMěstský úřad Klatovy jako Přívětivý úřad
Dne 17. května 2017 proběhl druhý ročník slavnostního předávání oce-
nění Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Cílem této 
soutěže je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených 
městskými úřady obcí s rozšířenou působností. Do soutěže se přihlásilo 
165 obcí III. typu (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 73 % ze všech 
obcí III. typu. Nejpřívětivější úřady byly letos opět vyhlašovány 
v jednotlivých krajích a celorepublikově. Klatovy se v rámci Plzeňského 
kraje umístily na skvělém 2. místě. 

Hodnocení probíhá podle 56 kritérií stanovených Ministerstvem 
vnitra ČR v celkem čtyřech oblastech: dostupnost úřadu pro občany, 
transparentnost, komunikace úřadu a řízení kvality. Mezi hodnocená 
kritéria patří např. možnost on-line objednávání, dostupnost WiFi, 
přebalovací pulty pro děti, využívání sociálních sítí.

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ

1. etapa

2. etapa
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ZDARMA

Vážení Klatované,
 
27. května 1942 parašutisté 
Jozef Gabčík a Jan Kubiš 
v pražské Libni smrtelně 
zranili zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydri-
cha. Atentát na Heydricha, 
symbol všech krutostí, byl 
zlomem, výrazem odhodlání 
a touhy zbavit se nacistického 
jha.

Cena, kterou české oby-
vatelstvo následně zaplatilo, 
byla vysoká. Ušetřen nezůstal 

snad žádný kout naší země. 
Poprava hrozila každému, kdo 
byl jen trochu podezřelý 
z podílu na atentátu či z jeho 
schvalování. 

Stateční parašutisté do-
bojovali svůj poslední boj 
v kryptě pražského kostela sv. 
Cyrila a Metoděje. Obrovskou 
míru statečnosti prokázali 
rovněž lidé z Klatovska 
a blízkých jižních Čech, které 
přiváželi po výsleších klatov-
ského gestapa do Spáleného 
lesa. Před 75 lety se ze zdejší 
střelnice mezi 31. květnem 
a 3. červencem nesly ozvěny 
smrtících výstřelů popravčích 
čet, po nichž zem prosákla 
krví 73 vlastenců.

Snad právě v těchto dnech 
jakoby se pomyslná kniha 
jejich osudů teprve zavírala. 
Po dlouhých pátráních v his-
torických evidenčních kni-
hách se podařilo na místním 
hřbitově odhalit 29 uren 
s ostatky lidí popravených 
ve Spáleném lese. O jejich 
existenci neměli ponětí ani 
nejbližší příbuzní. Někteří 
z nich se to již bohužel nikdy 

Naše zodpovědnost…
nedozvědí a ostatním snad 
znovunalezení svých blíz-
kých, byť tak bolestné, 
přinese alespoň částečnou 
útěchu a smíření. 

Zavřít knihu naší paměti 
v žádném případě nesmíme. 
Očitým svědkům událostí 
před 75 lety přirozeně ubývají 
síly. Je proto bytostnou 
povinností nás všech, kdo 
můžeme, tedy nás rodičů ne-
rozlučně ruku v ruce s učiteli 
a historiky, tyto dějinné udá-
losti posilující naše národní 
sebevědomí a vlastenectví 
předávat dalším generacím. 
Jen tak můžeme mít sílu 
postavit se na obranu našich 
sociálních, kulturních a du-
chovních hodnot, jen tak 
máme šanci čelit totalitním 
režimům i atakům pro nás 
cizorodých kultur. V nepo-
slední řadě se jen tak můžeme 
s čistým svědomím poklonit 
všem zavražděným v době 
heydrichiády a říci jim „Vaše 
oběti nebyly zbytečné“.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Pietního shromáždění ve Spáleném lese se zúčastnili příbuzní či blízcí obětí perzekucí v období heydrichiády, dále představitelé okolních obcí, spolků a škol.

Strategický plán rozvoje 
města na období 

do roku 2025
strana 2

Mercandinovy sady pod-
trhly prestiž někdejšího 

krajského města
strana 3

Městské kulturní 
středisko Klatovy

strana 4

Klatovská pouť
strana 5

Zhodnoťte úředníky 
a podělte se s námi 
o vaše zkušenosti
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Opravy komunikací 
v červenci 2017

strana 7

Vybráno z obsahu:

Jednání rady města

Úterý 11. 7. 2017

Úterý 22. 8. 2017



Návrh strategického plánu projednala rada města, 
diskutovali jej zastupitelé na samostatném semináři 
a seznámilo se s ním i celé zastupitelstvo. Přáli bychom si, aby 
Klatovy byly i nadále příjemným místem pro život svých 
obyvatel. Aby pulsovaly energií, aby zde lidé nacházeli 
příležitosti k práci i odpočinku. Aby byly lépe než dnes 
napojeny na dálnici a lépe než dnes byla vyřešena tranzitní 
doprava, která prochází městem…

Zaujalo-li Vás toto stručné připomenutí nové strategie, 
neváhejte navštívit naše webové stránky 

), kde je návrh 
strategie k dispozici.

Rádi bychom nechali určitý čas (červenec - srpen) 
k závěrečnému posouzení plánu zastupiteli i veřejností. Ke 
schválení bude nová strategie předložena zastupitelstvu na 
zářijovém zasedání.

Přeji Vám krásné léto.

http://www.klatovy.cz/mukt/strategierozvoje.asp

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

rada města na svém zasedání 
v listopadu minulého roku 
rozhodla o tom, že je nutné 
vypracovat nový strategický 
plán rozvoje města. Ten 
„starý“, původní, byl vyho-
toven na počátku tisíciletí 
a aktualizován v roce 2010. 
Důvody pro zpracování zcela 
nového plánu jsou zjevné: 
v roce 2016 jsme přijali nový 
územní plán, postupně se 
mění  požadavky institucí, jež 
poskytují dotace a vyžadují, 

aby ta či ona priorita byla zahrnuta v souhrnném strategickém 
dokumentu, ale zejména je praktické udělat si věcnou analýzu 
stavu města a představu o tom, kam by mělo směřovat. 

Dnes máme hotový návrh nového strategického plánu 
(strategie). Obsahuje nejen vizi, ale i priority, cíle a konkrétní 
opatření, jak bychom měli plán naplnit. Přestože je strategie 
zpracována na roky 2017–2025, vize je formulována 
s výhledem do roku 2030. Oporu pro vytvoření strategického 
plánu poskytla společnost KPMG ČR, která tento důležitý 
dokument zpracovala v úzké součinnosti se zástupci města. 

Možná jste někteří sledovali tvorbu strategie, možná jste 
přispěli tím, že jste vyplnili dotazníky, které byly pro nás velmi 
cenné, možná jste byli i na veřejném projednání v dubnu tohoto 
roku. Za každou pomoc a reakci Vám patří dík. 
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do roku 2025
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Vážení občané,

na letní měsíce jsem si připravil 
příspěvek z historie našeho 
města. 4. července slavnostně 
otevíráme dokončenou druhou 
etapu rekonstrukce městských 
sadů. Program této akce ostatně 
najdete v tomto čísle našeho 
zpravodaje. Takže malý pohled 
do minulosti bude směřovat 
právě sem.

Mercandinovy sady byly 
založeny na místě pastvin 
s rybníkem (říkalo se tu Velká 
louka“) a obecních drah 
V Ráji“ v letech 1841 – 1845 

z popudu krajského hejtmana 
Franze Xavera hraběte Mercandina (17. 2. 1802 – 6. 11. 1877). 
Nové městské sady později dostaly jméno po svém zakladateli. 
Park máme sice ve městě doposud, ale o statut krajského 
města Klatovy přišly už v roce 1849. Založení parku předchá-
zela čtyřletá peněžní sbírka (doplnily ji výtěžky z nejrůznějších 
akcí – plesů, divadelních představení…), která vynesla 4312 
zlatých. Park vznikl na základě plánu knížecího zahradníka Josefa 
Pfistera z Dolní Lukavice za podpory zahradníků Míška z Obytec 
a Blumenstegla z Chudenic. Inspiraci našli ve stylu anglických 
parků, pouze prostranství před kolonádou upravili jako 
francouzskou zahradu. Stavbu vedl Felix Stránský z Greifenfelsu, 
jehož podpis najdeme mimo dalších na povolení stavby kolonády 
z 2. 5. 1844. V parku bylo vysazeno velké množství vzácných 
dřevin a křovin.

2Park měl původně rozlohu 10 ha 40 arů a 65 m . V roce 1865 
byl však rozšířen koupí sousedního pole pana Loučana za 250 zl. 
na současných zhruba 11,5 ha.

Kolonáda čp. 88/IV byla postavena do mírného oblouku 
a rozdělena na dvě základní části – krytou promenádu se 
sloupovím a uzavřenou část, která byla ještě rozdělena na tři části. 
Pokud se postavíme čelem před kolonádu, vlevo byl vstup do 
kanceláře zahradníků, z ní se pak vcházelo do jejich noclehárny 
(dnes zázemí restaurace), místnost restaurace byla uprostřed, 
stejně jako je tomu dnes, a vpravo byla kuchyně restaurace. 
Pokud si na kolonádu zajdete, všimněte si dodnes patrných 
zazděných vstupů do kanceláře i kuchyně po stranách.

„

„

Kolonáda už krátce po postavení trpěla kvůli nízko posazené 
podlaze vyšší vlhkostí, což si posléze vyžádalo úpravy. První 
větší opravou prošla kolonáda dle usnesení klatovského 
zastupitelstva z 8. 11. 1882. V roce 1905 byla částečně přeložena 
a opravena střešní krytina a v roce 1929 město provedlo nutné 
stavební zabezpečení přizděním základů a pilířů.

Výměrem c.k. okresního hejtmanství v Klatovech z 25. 6. 
1895 byla udělena obci koncese hostinská a výčepnická pro čp. 
88/IV v Klatovech s oprávněním „čepovati pivo a podávati 
pokrmy“. Tato činnost je zde ostatně provozována dodnes. 
Zvláště za pěkného počasí je kolonáda obležena rodinami s dětmi, 
cyklisty i seniory.

Zakladateli sadů, F. X. hraběti Mercandinovi, byl postaven 
v sadech v roce 1850 pomník – socha 
Aurory, která má ve svém podstavci 
mramorovou desku upozorňující na tuto 
skutečnost. Rakouský státní úředník 
Mercandin byl před příchodem do 
Klatov tajemníkem vlády v Linci a po 
odchodu z našeho města působil jako 
krajský hejtman v Olomouci. Posléze 
zastával řadu dalších významnějších 
úřadů – od roku 1860 byl členem cí-
sařské rady, od roku 1861 členem státní 
rady, pak se stal prezidentem nejvyššího 
kontrolního úřadu (1862) a nejvyššího 
soudu (1866) a členem panské 
sněmovny (1867).

Jméno Aurora nám dnes připomíná 
ve škole vtloukaný název ruské histo-
rické válečné lodi kotvící v Petrohradu, 
je to však i ženské jméno či označení pro polární záři. Socha 
v parku však symbolizuje starořímskou bohyni jitřních červánků 
Auroru ztotožňovanou se starořeckou bohyní Éós a slovanskou 
bohyní Zorou. Latinsky Aurora znamená jitřenku či úsvit, proto 
sochu v parku někdy nazýváme i poetičtěji Jitřenkou. Socha 
Aurory pochází z klatovské zahrady „V Ráji“. Dům pod tímto 
označením stával v prostoru mezi vnější a vnitřní Lubskou bránou 
na místě současného domu čp. 181/I ve Vídeňské ulici. 
Dokončení v srpnovém zpravodaji.

Přeji Vám pohodové léto.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Mercandinovy sady podtrhly prestiž někdejšího krajského města

Před kolonádou v roce 1915.Před kolonádou v roce 1915. Parter u kolonády počátkem 20. století.Parter u kolonády počátkem 20. století.

Krajský hejtman 
Franz Xaver 
hrabě Mercandin.
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8. – 9. 7. | 8. 7. 10 – 22.00 | 9. 7. 10 – 16.00 |  letní kino | 
Klatovská pouťová heligonka. Tradiční akce o klatovské pouti.
Moderuje František Strnad.
SOBOTA 8. 7.
10.00 – 10.30 DUO HELIGONKY ŠPEDLOVI 
10.45 – 11.50 ONDŘEJ ŘÍMEK 
13.00 – 16.00 MALÁ MUZIKA HONZY KUBÍKA 
16.30 – 19.30 STAROČEŠTÍ HELIGONKÁŘI
20.00 – 22.00 OBŠUKA 

NEDĚLE 9. 7.
10.00 – 11.00 PÍSEČTÍ BLONĎÁCI
11.00 – 12.00 PRÁCHEŇSKÁ HELIGONKA 
13.00 – 14.00 MRÁKOVŠTÍ HELIGONKÁŘI 
14.30 – 16.00 KŮROVCI  

15. 7. | sobota | klatovské lázně |
OPEN AIR Lázně s Hitrádiem FM Plus. Letní rodinný hudební 
festival konaný již podruhé v klatovských městských lázních. 
Na letošním ročníku tohoto festivalu vystoupí Ben Cristovao, Annet 
Charitonova, Reginald, The Glowsticks, Holden, Cavalier. Na místě 
bude i Barbarský pop up stánek s workshopy a další doprovodný 
program se soutěžemi. Po celou dobu bude návštěvníky bavit i show 
Hitrádia FM plus s moderátorem a následná afterparty s DJ Honzou 
Antalem. Více informací na 

21. 7. | pátek | 8 – 14.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

31. 7. | kulturní dům |
PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR
Tentokrát na téma afro.

www.facebook.com/openairlazne

LETNÍ KONCERTY NA NÁMĚSTÍ ǀ náměstí Míru ǀ
Po celý červenec a srpen připravilo Městské kulturní středisko Klatovy 
zdarma koncerty na náměstí Míru. Přijďte si zpříjemnit horké letní 
odpoledne, či večer poslechem dobré hudby nejrůznějších žánrů.
12. 7. ǀ 18.00 ǀ STRIPDOLLS + TŘÍSKÁČ
19. 7. ǀ 19.00 ǀ TRAUTENBERK + SEPTIC PEOPLE
26. 7. ǀ 18.00 ǀ ÚHLAVANKA
29. 7. | 21.00 | ŽLUTÝ PES
  2. 8. ǀ 18.00 ǀ WEGET ROCK + CHAI
  9. 8. ǀ 18.00 ǀ GRAFIT ROCK
16. 8. ǀ 18.00 ǀ RADIATOR
23. 8. ǀ 18.00 ǀ UNGELLERKA
25. 8. ǀ 21.00 | KREYSON MEMORIAL TOUR 2017
30. 8. ǀ 18.00 ǀ LORD +ELECTRIC LADY + TAM

HUDEBNÍ PÁTKY ǀ renesanční dvorek ǀ
21. 7. ǀ 18.00 ǀ Vlny – akustický koncert.
28. 7. ǀ 18.00 ǀ Vlasta Horváth - akustický koncert.
  4. 8. ǀ 18.00 ǀ Chantal Poullain – recitál se skupinou Chansons.
11. 8. ǀ 18.00 ǀ Lenka Dusilová - sólo.
18. 8. ǀ 18.00 ǀ Dáša Zázvůrková, Petr Macháček a Jakub Šafr trio 

– swingová procházka.
25. 8. ǀ 18.00 ǀ Josef Fousek – zkrátka bez pozlátka.
Koncerty se uskuteční ve dvorku domu č.p. 66, Vídeňská ul., v případě 
nepříznivého počasí v Café Jednorožec. Vstupenky již v předprodeji.

VÝSTAVY:
14. 7. – 11. 8. | pracovní dny od 9 – 16.00 ǀ Atrium KDǀ 

S kapříkem ve znaku
Výstava členů Volného sdružení umělců jižních Čech.

Do 30. 9. | pracovní dny 9 – 16 | II. patro, chodba KD | 
Nikol Emrová – „Oka(mžik) s přírodou“ – výstava fotografií. 

NEPŘEHLÉDNĚTE:
PODZIM 2017 | ÚTERÝ | velký sál KD |
Kurz tance a společenské výchovy
Úterní taneční kurz povede taneční mistr 
Evžen Krejčík. Přihlášky již nyní online 
na .

PŘIPRAVUJEME: 

12. 8. ǀ sobota ǀ 14.00ǀ náměstí Míru ǀ
COUNTRY ODPOLEDNE
14.00 PILOUNI
17.00 FOREHAND + MÍŠA LEICHT
X. ročník přehlídky country kapel.

18. 8. – 16. 9. ǀ pracovní dny od 9 – 16.00 ǀ Atrium KDǀ 
DAGMAR JANIŠOVÁ - Kde pramení Styx
Výstava obrazů slovenské výtvarnice.
Vernisáž výstavy 17. 8. v 17.00 hod.

Vstupenky na akce nakupujte online na:  . 
Sledujte nás také na facebooku: .

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
 fb.com/mksklatovy

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

VÝSTAVY:

Čítárna:
TVORBA ČLENŮ KLUBU KŘIŠŤÁL KLATOVY

Galerie knihovny: 
Dům dětí a mládeže Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Klatovy pořádá výstavu LIDÉ. Na výstavě představí své práce děti 
z výtvarně-keramického oddělení DDM Klatovy. Výstava potrvá od 20. 
6. do 31. 8. 2017.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

AKCE ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

22.–24. 8. 2017 od 9 do 14 hod.
Třídenní kurz Základy ilustrování a práce s obrazem a s textem. 
Lektor: Lukáš Korec

28. 8. 2017 od 9 do 14 hod.
Výroba ručního papíru – jednodenní kurz pro děti i dospělé. Lektorka 
Ivana Sieberová

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮČNÍ DOBA:

Oddělení pro dospělé čtenáře
(půjčovna, čítárna, studovna, oddělení pro zrakově postižené)
pondělí 9–18, úterý 9– , středa 13–18, čtvrtek 9– , pátek 9–

Oddělení pro děti a mládež
pondělí 9–17, úterý , středa zavřeno, čtvrtek , pátek 9–12

Pobočka Luby
Středa otevřeno 15–18 hod.

Pobočka oddělení pro děti a mládež Tolstého 765, Antikvariát
zavřeno

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

16 16 16

9–12 9–12

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně KlatovyAkce v Městské knihovně Klatovy
– červenec 2017
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Čtvrtek  6. července
16.30 ZAHÁJENÍ POUTI, náměstí Míru, 

pozvání na pouťové atrakce  
17.45 – 22.00 POUŤOVÉ ATRAKCE, Erbenovo náměstí 

Pátek  7. července
10.30 – 11.00 XXIV. MFF KLATOVY 2017, vystoupení v Penzionu Pod 

Hůrkou, (folklorní soubor z Gruzie)
13.00 – 20.00 Staročeský trh, náměstí Míru
13.00 – 18.00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“
15.00 – 01.00 POUŤOVÉ ATRAKCE, Erbenovo náměstí
17.00 – 20.15 XXIV. MFF KLATOVY 2017 - Slavnostní zahájení festivalu 

na náměstí (vystoupí všechny zúčastněné soubory)
18.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ

kaple Zjevení Panny Marie – CHALOUPKA, hlavní celebrant 
J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz Opraem, opat tepelské kanonie

21.00 – 22.30 XXIV. MFF KLATOVY 2017 náměstí Míru
Taneční miniatury (VUS Ondráš) tanečně hudební pořad 
profesionální části souboru vytváří skládanku tanečních 
a hudebních čísel různorodých etnografických regionů.

Sobota  8. července
8.00 – 20.00 STAROČESKÝ TRH  náměstí Míru
8.00 – 22.00 POUŤOVÉ STÁNKY  Plánická ulice
8.00 – 14.00 VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál „Na Pazderně“
8.00 – 17.00 MOTORISTICKÁ POUŤ V AUTO NEJDL 

A BURGER FESTIVAL, skákací hrady, skluzavky, elektro-
autíčka, soutěže, food festival, vystoupení souborů v rámci  
XXIV. MFF KLATOVY 2017: 
10.00 – DFS Šumavánek, 13.00 – folklorní soubor z Gruzie 

9.00 – 10.00 ÚHLAVANKA koncert dechové hudby, náměstí Míru  
9.30 ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ OLTÁŘNÍ

arciděkanský kostel Narození Panny Marie  
9.30 – 10.30 XXIV. MFF KLATOVY 2017

slavnostní přijetí zástupců zúčastněných souborů starostou 
města na radnici

10.00 – 22.00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
Tradiční setkání heligonkářů a kapel
letní kino Klatovy

10.00 – 01.00 POUŤOVÉ ATRAKCE
Erbenovo náměstí

10.30 MARIÁNSKÁ POBOŽNOST/ Loretánské litanie
chrámový sbor pod vedení Ing. Pavla Hřebce, 
arciděkanský kostel Narození Panny Marie

10.30 – 11.30 XXIV. MFF KLATOVY 2017
Když muzika pěkně hraje (program lidových 
muzik na náměstí)

11.00 332 let od MARIÁNSKÉHO ZÁZRAKU
v Klatovech, komentovaná prohlídka i v prostorách krypty - 
Mgr. Lukáš Kopecký. Chvíle pro soukromou modlitbu, 
arciděkanský kostel Narození Panny Marie             

13.30 – 14.40 XXIV. MFF KLATOVY 2017
V jednom kole s Českým rozhlasem Plzeň, pořad moderují 
Vladimír Šťovíček a Pavel Bouda z ČRo Plzeň (vystoupí FS 
Česká beseda Ukrajina, FS Salajka Dambořice, FS Rokytka)

14.00 MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE
modlitbu vede společenství Mariánské legie,
arciděkanský kostel Narození Panny Marie

15.00              PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ
celebrují: Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský a Mons. 
František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské, za pří-
znivého počasí společné posezení poutníků v klášterní zahradě

15.30 – 17.10 XXIV. MFF KLATOVY 2017
Kdo si hraje, nezlobí, dětský pořad na hlavním pódiu na 
náměstí (vystoupí DFS Šumavánek, DNS Pomněnka, DFS 
Salajenka, DFS Silešánek Slovensko) 

18.00 – 19.10 XXIV. MFF KLATOVY 2017
Dostaveníčko pod Černou věží, vystoupení souborů na

 náměstí (vystoupí FS Rokytka, SPaT Bzenčan, FS Česká 
beseda z Ukrajiny)  

20.00 – 0.00   XXIV. MFF KLATOVY 2017 - Festivalový galaprogram 
„Klatovy 2017“, vyvrcholení MFF Klatovy 2017 vystoupí 
všechny zúčastněné soubory, náměstí Míru

6.-9.7.Neděle  9. července
8.00 – 18.00  STAROČESKÝ TRH   náměstí Míru
8.00 – 20.00 POUŤOVÉ STÁNKY  Plánická ulice
9.30              MODLITBA RŮŽENCE

modlitbu vede společenství Mariánské legie, arciděkanský 
kostel Narození Panny Marie

9.00 – 10.00 SKALANKA
koncert dechového a tanečního orchestru, náměstí Míru

10.00              POUTNÍ MŠE SVATÁ
hlavní celebrant Mons. Pavel Posád, světící biskup českobudě-
jovický, arciděkanský kostel Narození Panny Marie 

10.00 – 01.00 POUŤOVÉ ATRAKCE, Erbenovo náměstí
10.00 – 16.00 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA
                       Tradiční setkání heligonkářů a kapel v letním kině Klatovy
10.30 – 11.30 XXIV. MFF KLATOVY 2017 - Průvod městem, (začátek 

u Sokolovny, průvod dále bude pokračovat Plzeňskou 
a Pražskou ulicí, skončí na klatovském náměstí)

12.00 – 13.30 XXIV. MFF KLATOVY 2017, Roztančené klatovské ná-
městí, (vystoupí DFS Silešánek ze Slovenska, DNS 
Pomněnka, FS Česká beseda z Ukrajiny, FS Salajenka)

13.45 – 15.00 XXIV. MFF KLATOVY 2017 - Naši hosté se loučí, poslední 
setkání s lidovými písněmi a tanci na letošním festivalu, hlavní 
pódium na náměstí (vystoupí FS Salajka Dambořice, folklorní 
soubor z Gruzie, SPaT Bzenčan a FS Rokytka)

15.30 – 17.00 KONCERT EXTRA BAND REVIVAL
s hostem R. Zikou Náměstí Míru  

Ostatní akce a výstavy:
1. - 9. 7.         ŠACHOVÝ TURNAJ „O POHÁR MĚSTA KLATOV 2017“

25. ročník mezinárodního šachového festivalu. Kulturní dům.
3. 7. – 23. 7. VÝSTAVA KLATOVSKÝCH KARAFIÁTŮ

Výstavní zahrada proti muzeu, otevřeni denně od 9 do 17 hod.
23. 6. - 16. 7.  SPOLEČNÉ CESTY 5 - VÝTVARNÁ VÝSTAVA 

kostel sv. Vavřince, Klatovy
8. - 9. 7.  VÝSTAVA  MOTOCYKLOVÝCH  VETERÁNŮ  

8. 7. 10.00 - 18.00 hod. 9. 7. 9.00 - 17.00 hod.
Vstupní hala ZŠ Plánická, Historic club PAMK Klatovy

 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech p. o.
Hobby té doby – výstava zaměřená na dobu nedávno minulou
ATENTÁT: „75. výročí atentátu na Heydricha“ – výstava k výročí 
atentátu na Reinharda Heydricha mapující situaci na Klatovsku
Spálený les 1942 – výstava věnovaná především bývalé střelnici ve 
Spáleném lese a všem 73 popraveným
Sběratelé, mecenáši, muzejníci – soubor tří výstav mapujících vznik 
muzejních sbírek a počátky moderního dějepisectví v regionu:
Mecenáš muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, milovníka 
umění a vášnivého sběratele
Věci všední, přesto neobyčejné – výběr z nejrozsáhlejších sbírkových 
souborů, které klatovskému muzeu v průběhu jeho existence věnovali darem 
či za symbolickou hodnotu soukromí sběratelé, vlastivědně zanícení 
jednotlivci a regionální patrioti
Zakladatelé moderní regionální historiografie – Hostaš, Vaněk, Vančura 
a jejich spolupracovníci – výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho 
muzea
Muzeum dětem – výstava hraček a loutek ze sbírek muzea
Voda živá – výstava předmětů s tematikou lázeňství, léčebných pramenů a 
studánek pocházející ze soukromé sbírky a ze sbírek klatovského muzea
8. a 9. 7. 14.00  komentovaná prohlídka výstavy ATENTÁT: „75. výročí 
atentátu na Heydricha“ a Spálený les 1942
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Přes naše město prochází jižní větev Svatojakubské cesty, která 
vede ze středních Čech k hraničnímu přechodu Všeruby-
Eschlkam a dále pokračuje východobavorskou Svatojakubskou 
cestou směrem do Řezna. Konkrétně směřuje v našem úseku od 
Prahy k Příbrami a následně přes Nepomuk a Klatovy ke 
Kdyni. Svatojakubská cesta představuje síť poutních cest, které 
vedou ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu 
de Compostela ve španělské Galicii. Symbolem Svatojakubské 
cesty je už od středověku mušle hřebenatka – skutečná či 
vyobrazená na poutním odznaku. Od roku 1987 je platný 
systém směrových značek s touto mušlí a žlutých šipek.

V rámci spolupráce Klatov, Kdyně, Všerub a Eschlkamu se 
budou na našem úseku cesty konat česko-německé 
svatojakubské dny (21. – 23. 7. 2017), v rámci nichž poutníci 
postupně projdou trasu od Klatov do Eschlkamu. V pátek 21. 7. 
se poutníci sejdou u arciděkanského kostela, kde bude odhalen 
svatojakubský kámen, další pak bude představen na trase 
u Loučimi a třetí v sobotu před kostelem ve Všerubech. 
Samozřejmě nebude chybět ani kulturní doprovodný program. 
Podrobný program získáte v klatovském informačním centru či 
na jeho webových stránkách. Pro registrované účastníky je 
zajištěno občerstvení a autobusová doprava. Přihlášení 
je možné v informačním centru města do 7. 7.

Vrcholem třídenního putování bude nedělní slavnostní 
německo-česká poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba 
v Eschlkamu. Patronát nad touto akcí převzal plzeňský biskup 
Mons. Tomáš Holub, který nevyloučil v rámci programu svoji 
osobní účast, a regensburský biskup Dr. Rudolf Voderholzer.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Klatovy na trase Svatojakubské cesty

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY
vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na 
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. 7. SPARTAKYJÁDA - 1. díl divadlo Bolešiny
18. 23. 7. SPARTAKYJÁDA - 2. díl divadlo Bolešiny
25. 30. 7. SETKÁNÍ NA SV. BARTOLOMĚJI u Běšin
1. 6. 8. BYSTŘICKÁ TRAKTORIÁDA  1.díl
Pořad od čtvrtka do neděle v 11.30, 17.30, 20.00 a 24.00 hod.
Filmy z archivu, Solasido, Limuzína a další
27. 7. 30. 7. Krasohled Z PLÁNICE nejen o divadle
Podrobný program přímo ve vysílání nebo na www.filmpro.cz.

www.filmpro.cz
–

–
–
–

–

–

Pořádání tradiční klatovské pouti se opětovně dotkne i místní 
silniční dopravy. 

Od pátku 7. 7. 2017 01.00 hodin do neděle 9. 7. 2017 cca do 21.00 
hodin bude uzavřena objízdná komunikace, včetně parkovacích ploch, 
na náměstí Míru. Vozidla mohou projíždět náměstím pouze mezi ulicemi 
Pražská  Vídeňská.

Od soboty 8. 7.  01.00 hodin do neděle 9. 7. cca do 23.00 hodin 
bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od náměstí 
k Jiráskově ulici a od Jiráskovy ulice až po Nuderovu ulici. Všechny 
ulice přilehlé k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice K hotelu Rozvoj, 
budou slepé. Objízdná trasa ve směru na Plánici bude vedena ulicemi 
Jiráskova-Komenského-Hostašova-Studentská-Suvorovova-Plánická.

Po dobu uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové dopravy od 
soboty 6.00 hodin do neděle 23.00 hodin. Linka č. 4 městské hromadné 
dopravy povede ve směru od ulice Jiráskova ulicemi Komenského, 
Hostašova, Studentská, Suvorovova, okružní křižovatka na Plánické, 
Studentská, Národních mučedníků dále směr Luby a zpět. Linka č. 1 
zůstává na trase Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňská do Lub a zpět.

U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické ulice 
přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky MHD.

Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, zvláště 
ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak uzavírkami 
silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí, o trpělivost 
a shovívavost.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy

– 

–
–

Klatovská pouť v roce 2017 – dopravní omezení

Městský úřad Klatovy se v polovině června zapojil do systému 
vnějšího hodnocení zaměstnanců s názvem Dobrý úřad.

Řada měst v rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby sbírá 
zpětnou vazbu pomocí služeb MYSTERY CLIENT nebo 
PAPÍROVÉHO DOTAZOVÁNÍ. Jedno i druhé má své zastánce 
i odpůrce, své výhody a nevýhody. Výhody těchto systémů využívá 
a nevýhody eliminuje systém DOBRÝ ÚŘAD. 

Jak to funguje? Během jednání na úřadě si můžete ze stojánku 
vzít formulář, v němž vyplníte svou e-mailovou adresu a datum 
jednání. Vyplněný formulář vhodíte do boxu k tomu určenému. 
Během následujících dní obdržíte e-mail s žádostí o hodnocení své 
zkušenosti s úřadem.

Hodnocení je anonymní (nikdo se nedozví, jak jste hodnotili 
a z jaké adresy). Systém neumožňuje úřadu sledovat, ze které 
e-mailové adresy hodnocení přišlo, popř. z jakých adres bylo či 
nebylo hodnoceno. E-mailová adresa není nikomu dalšímu předána, 
nemusíte se tak obávat nevyžádaných e-mailů komerčních subjektů. 

Do hodnocení jsou zařazena pouze vybraná oddělení a odbory 
(viz níže). Odbor můžete hodnotit nejvýše jednou měsíčně. Pokud 
jste v krátké době navštívili tentýž odbor vícekrát, systém Vás 
o hodnocení požádá pouze jednou. Pokud jste navštívili dva různé 
odbory – a oba jsou zařazené do systému hodnocení – obdržíte 
e-maily dva. Svou zkušenost (hodnocení) můžete vyplnit a odeslat 
nejpozději pátý den od obdržení e-mailu. 

Provozovatel systému Dobrý úřad losuje jednou měsíčně 
jednoho hodnotícího, který obdrží nákupní poukázku a každých 

Zhodnoťte úředníky a podělte se s námi o vaše zkušenosti
6 měsíců věnuje poukaz na 3 denní wellness pobyt.
V tuto chvíli můžete hodnotit tyto úseky:
Odbor dopravy 

registr řidičů
registr vozidel 

Odbor vnitřních věcí
občanské průkazy a cestovní doklady
podatelna
recepce 

Odbor výstavby a územního plánování 
Odbor životního prostředí 

lesy, myslivost, rybářství 
ochrana vody

Živnostenský odbor

Bližší informace včetně aktuálního 
výsledku hodnocení najdete na 

Děkujeme za vaše hodnocení. Věřte, že zpětná vazba je pro nás 
velmi důležitá.

www.dobry-urad.cz

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ
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Rekonstrukce inženýrských sítí v částech ulic Lipová, 
Studentská, Jabloňová, „propojovací“. 
Jedná se o rekonstrukci vodovodního a plynovodního řadu a celo-
plošnou opravu povrchu vozovek a chodníků v těchto ulicích. Dále 
úpravu ploch mezi garážemi a plochy pro odstavení vozidel 
v travnatém prostoru vedle mateřské školy.

Práce se provedou za úplné uzavírky dotyčných komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 
Příjezd vozidel k domům a garážím bude regulován podle 
postupu prováděných prací.

I/22 Klatovy, Domažlická ulice  – investor akce je Ředitelství silnic 
a dálnic ČR Plzeň. Jedná se o rekonstrukci silnice mezi dvěma 
okružními křižovatkami včetně provedení nového povrchu namísto 
zeleného ostrůvku a povrchu okružní křižovatky u obchodního 
centra „Škodovka“. Termín provedení: 10. 7. – 25. 8. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčeného úseku. Budou 
zřízeny objízdné trasy: 
Pro nákladní dopravu po tzv. Severozápadním obchvatu, 
pro osobní dopravu ve směru od Domažlic ulicemi V Nuzných-
Za Kasárny-Havlíčkova-Dragounská-V Řekách, ve směru do 
Domažlic ulicemi Nádražní-Voříškova-Niederleho. 
(bližší informace na str. 8)

Rekonstrukce inženýrských sítí v Lidické ulici – jedná se o rekon-
strukci plynovodního a vodovodního řadu, následně celoplošnou 
opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Úsek Smetanova-Žižkova (vodovod): 10. 7. – 27. 8.,
úsek Národních Mučedníků-Smetanova (plynovod): 17. 7. 11. 8. ,
úsek Smetanova-Žižkova (plynovod): 9. 8. 15. 9.,
Smetanova (plynovod + MK): 31. 7. – 25. 8.,
úsek Národních Mučedníků-Smetanova (MK+VO): 1. 8. – 25. 8.,
úsek Smetanova-Žižkova (MK+VO): 18. 9. – 15. 10.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Termíny provedení:
Lipová (úsek Studentská – „propojovací“ k Jabloňové):
- plynovod: 10. 5. – 23. 7. 2017,
- povrchy MK: 26. 6. – 6. 8. 2017.
Studentská (úsek křižovatka Suvorovova – Akátová):
- povrchy MK: 6. 6. – 8. 7. 2017.
Jabloňová (úsek Studentská – „propojovací“ k Lipové):
- plynovod: 1. 7. – 23. 7. 2017,
- povrchy MK: 17. 7. – 20. 8. 2017.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Školní a v jejím 
okolí. Jedná se o rekonstrukci plynovodního řadu, opravu 
vodovodních hrnečků, celoplošnou opravu povrchu vozovek 
a chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Školní ulice – MK + VO: 5. 6. – 8. 7. 2017,
Souběžná se Školní – MK + VO: 1. 7. – 26. 7. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 
Příjezd vozidel k domům a garážím bude regulován podle 
postupu prováděných prací.

 – 
 – 

Rekonstrukce inženýrských sítí v Kounicově ulici – jedná se 
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, 
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků.

Termíny provedení: Kanalizace + vodovod: 10. 7. – 20. 8. 2017,
plynovod: 21. 8. – 24. 9. 2017, MK: 25. 9. – 29. 10. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Tolstého – jedná se 
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, 
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci 
veřejného osvětlení v úseku mezi Čechovou a Macharovou ulicí.
Termíny provedení: Kanalizace+vodovod: 10. 7. – 13. 8. 2017,
plynovod: 14. 8. – 3. 9. 2017, MK+VO: 4. 9. – 24. 9. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Výměna kabelů ČEZ a sloupů veřejného osvětlení v obci 
Štěpánovice – investor výměny kabelů ČEZ Distribuce a.s. Stavbou 
dojde k uložení stávajících kabelů ČEZ do země a tím k odstranění 
betonových sloupů, na kterých jsou zavěšeny i kabely VO. Proto 
dojde k postavení dvou nových samostatných sloupů a lamp VO na 
komunikaci směr „Sekrýt“.
Termín provedení: červenec-srpen.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Oprava povrchu části Nádražní ulice – jedná se o plošnou opravu 
poškozených a několika propadlých částí komunikace včetně 
podkladních vrstev.
Termín provedení: cca 2 týdny v období červenec-srpen.
Práce se provedou za částečné uzavírky dotčených úseků.

Oprava povrchu cesty k čp. 17 v obci Věckovice – jedná se 
o opravu povrchu rozbité štěrkové cesty penetrací.
Termín provedení:  1 týden v červenci.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčené komunikace.

Oprava povrchu mostní konstrukce v obci Luby – jedná se 
o provedení výspravy a nového nátěru historického  mostu na 
komunikaci směr Sobětice.
Termín provedení: 19. 6. – 31. 7. 2017.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny do-
končení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné 
okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních 
vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí 
investoři.

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: .

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Připravujeme na měsíc srpen:
Rekonstrukce Úzké ulice – rekonstrukce vozovky, chodníku, parkovacích 
stání, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Termín provedení: 1.8. – 15.10.2017.

Opravy komunikací v měsíci červenci 2017
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách



Hlavní sezóna 2017 začíná na klatovském letišti 27. 7. a trvat 
bude pouze do 20. 8. Oproti minulým letům to znamená zkrá-
cení o více jak 14 dnů. Proč? Společnosti Pink Aviation s.r.o. 
spolu s Aeroklubem Klatovy, kteří zde letecké a parašutistické 
aktivity provozují, totiž respektují přání obyvatel a požadavek 
vedení města na zmírnění hlukové zátěže.  

Počet dnů, kdy se na klatovské letiště sjíždějí amatérští 
parašutisté, bude letos nižší, ale divácká atraktivita událostí se 
rozhodně nesníží, naopak! Již první víkend se zde koná pokus 
o český národní rekord ve skupinové akrobacii. Jedná se o for-
maci 50 parašutistů sestavenou za volného pádu viditelnou 
ze země i pouhým okem. V tyto dny, tj. v sobotu a v neděli 
29. - 30. 7., je možno jejich snahu podpořit přímo v areálu 
letiště. Kromě nasávání atmosféry národního rekordu zde 
budou možné prohlídky letadel, budou připraveny i atrakce pro 
nejmenší.  Skupinovou akrobacii parašutistů i s mezinárodní 
účastí (průběžně až do 14. 8.) uzavřou intenzivnější skákání 
v Klatovech závody v létání na vysokorychlostních padácích 
nad vodní hladinou, pod názvem Canopy piloting PINK open, 
jenž se konají 17. - 20. 8.  

Veškerá letová činnost v České republice je řízena Řízením 
letového provozu Praha, který určuje pravidla létání. Proto bylo 
vyvoláno v letošním roce jednání s leteckými úřady o rozšíření 

vzdušného koridoru, kde mohou 
letadla stoupat. Tato jednání 
nebyla jednoduchá, ale za 
významné pomoci klatovského 
starosty se provozovatelům 
letiště podařilo na Řízení letového provozu Praha získat větší 
prostor. Ten umožní pilotům létat tak, aby se letadla co nejvíce 
vyhýbala obydleným částem, a neobtěžovala tak obyvatelstvo 
hlukem.

Pošumavský aeroklub Klatovy jako provozovatel letiště 
Klatovy není lhostejný k názorům obyvatel Klatov a okolních 
obcí v regionu. V rámci organizace svého vlastního provozu 
vydal opatření, která mají za cíl výrazně omezit přelety obcí 
v blízkosti letiště motorovými letadly. Připravujeme změnu 
do Letecké informační příručky, kde uveřejníme úpravu letů 
po okruhu, vyhýbání se určitým obcím, minimální přeletové 
výšky a další organizační pokyny, a to proto, aby se tímto 
opatřením řídila celá letecká komunita, která přiletí do oblasti 
Klatov.  

Zdeněk Sklenář, Pošumavský aeroklub Klatovy
Petr Hlaváček, Pink Aviation, spol. s.r.o.

Klatovské letiště bude tišší, přesto však 

nabídne atraktivní podívanou!

V době prázdnin čeká Klatovy velká dopravní zátěžová zkouška 
v podobě rekonstrukce části Domažlické ulice. Jedná se úsek mezi 
okružními křižovatkami. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR 
zde plánuje provést kompletní výměnu povrchu z asfaltobetonu včetně 
všech podkladních vrstev. 

Se stavbou (1. etapa) se začne hned po pouti, tj. 10.7.2017, 
předpokládaný termín dokončení je 25.8.2017. ŘSD počítá též 
s výměnou stávajícího zeleného středového ostrůvku za povrch ze 
žulové dlažby. Tím bude umožněn vjezd na tento ostrůvek vozidlům 
Integrovaného záchranného systému, která se tak rychleji dostanou na 
místo zásahu. V závěru této rekonstrukce bude také opraven povrch 
vlastní okružní křižovatky u obchodního centra „Škodovka“ (2. etapa). 
Tato etapa bude trvat 2 dny, přičemž práce budou probíhat o víkendu.

Jak je patrné z přiložené situace, dojde k úplnému uzavření silnice 
I/22 ve výše zmíněném úseku, což si vyžádá zřízení následujících 
objízdných tras:
Pro nákladní dopravu po tzv. „Severozápadním obchvatu“.
Pro osobní dopravu: 

ve směru od Domažlic: ulicemi V Nuzných Za Kasárny
Havlíčkova – Dragounská V Řekách
ve směru do Domažlic: ulicemi Nádražní – Voříškova Niederleho.
Bližší informace včetně nákresů objízdných tras najdete na 

.

 –  – 
 – 

 – 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

www.klatovy.cz/mukt/doprava_objizdky.asp

Rekonstrukce povrchu Domažlické ulice v Klatovech
1. etapa

2. etapa
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ZDARMA

Vážení Klatované,
 
otázka „Kácet či nekácet?“ 
dokáže rozproudit mnohdy až 
vášnivé debaty a rozdělit její 
účastníky na nesmiřitelné 
tábory. A nemusí jít zrovna 
o šumavské lesy. Stačí strom 
uprostřed sídliště, popř. dřevina 
na hranici pozemků různých 
vlastníků. Argumentů pro svůj 
záměr dokáží obě strany sporu 
snést až přes míru. Největší dis-
kuze pak zcela logicky vyvolá-
vají zásahy do zeleně veřejné. 
Proč ne? Je to dobře. Vyjadřuje-
me tím zároveň i vztah k něče-
mu nám blízkému. Vždyť právě 
ona zeleň tvoří podstatnou část 
našeho nejbližšího okolí s vý-
razným dopadem na prostředí, 
ve kterém žijeme.

Více než dvacet let jsem 
prožil na Rozvoji, a tak Vodo-
jem byl místem našich častých 
dětských her. Dodnes rád pro-
cházím kaštanovou alejí a vzpo-
mínám na postarší pány rokující 

na lavičce, kteří mne cestou ze 
školy pravidelně obdarovávali 
jimi nasbíranými kaštany. 

O to více mne v půli červen-
ce zarazil přes cestu ležící 
mohutný „kaštan“. Vím, správ-
ně jírovec… Koruna v plné 
zeleni s pomalu dozrávajícími 
plody. Ne, žádné poryvy vichři-
ce v ty dny nebyly, jen vnitřek 
kmene již nebyl schopen dále 
nést tíhu koruny. Prostě přiro-
zený přírodní proces.  

Musím zdůraznit, že na úze-
mí města se nachází cca 6.500 
stromů. Veškeré vzrostlé stromy 
jsou pravidelně kontrolovány 
a ošetřovány především s ohle-
dem na naši bezpečnost. Mnoh-
dy to nejsou zásahy levné a pro-
dlouží život stromu třeba jen 
o několik let. V určité době je 
však bohužel nutné strom pora-
zit. Ke kácení přistupujeme dle 
mého soudu nejen velmi zodpo-
vědně, ale také s jasnou zá-
sadou, že každý poražený strom 
musí být nahrazen stromem 
novým. Stejný postup uplatňu-
jeme i v případě soukromých 
investorů, kteří musí dodržet 
princip náhradní výsadby. Při 
péči o zelené plochy dodržu-
jeme i to, aby jejich obnova 

Nebuďme sobečtí…
probíhala postupně, a tím pá-
dem v každé části města byla 
zeleň rozmanitého stáří, která 
bude průběžně dorůstat. 

Jasným důkazem toho, že 
postupujeme uvážlivě, je v po-
slední době provedená rozsáhlá 
revitalizace Mercandinových 
sadů či obnova stromořadí 
v Žižkově ulici. Moc bych si 
přál, aby se s citem a úctou 
k nově vysázeným stromům 
chovali rovněž všichni kolem-
jdoucí. Jak jednoduché je si na 
oněch sazenicích dokázat sílu, 
nebo z pohledu všech soudných 
lidí  ukázat spíše vlastní malost 
a slabost. 

Chceme-li vytvořit a předat 
příjemné životní prostředí 
dalším generacím, musíme se 
dokázat oprostit od jednostran-
ného a často sobeckého pohledu 
na danou problematiku. Měst-
ská (ostatně i jakákoliv jiná) 
zeleň tu totiž není jen právě teď 
a jen právě pro nás. Myslet mu-
síme i na ty, kdo teprve přijdou. 
Bez ohledu na to, že my se již 
budeme procházet v úplně 
jiných stromořadích.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Padlý „kaštan“ na Vodojemu.Padlý „kaštan“ na Vodojemu. Obnova stromořadí 
v Žižkově ul.
Obnova stromořadí 
v Žižkově ul.

Příští jednání zastupitelstva

Pondělí 14. 8. 2017 od 16.00 h
v zasedací místnosti č. 9 MěÚ 
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mělo přilákat nejen 
mladé. Doufáme, že 
bude milým překva-
pením. Na webových 
stránkách města jsou 
již nyní uveřejněny 
podrobnější informa-
ce, situační snímky 
a vizualizace této 
etapy.

V srpnu začínají práce (úpravami cestní sítě) na revitalizaci 
Vrchlického sadů. Tu realizuje firma Gardenline s.r.o. z Lito-
měřic, která vyhrála výběrové řízení (rozpočet 9,2 mil. Kč, 
dotace z OPŽP ve výši téměř 1 mil. Kč). Dle harmonogramu 
firma dokončí práce v květnu příštího roku. Připomenu, že 
v rámci projektu dojde k obnově cestní sítě, trávníkových 
ploch, dominantou bude historická promenáda s alejí 
propojující Plánickou ulici s ulicí Komenského. Kolem sochy 
Dr. Krejčího vznikne odpočinkový trávníkový parter se 
závlahovým systémem, dočkáme se květinového záhonu při 
dominikánském klášteře. Cesty budou doplněny novými 
stožárovými a zemními svítidly. 

Věříme, že oba parky budou příjemné k setkávání se při 
odpočinku i při různých společenských událostech, vhodných 
do těchto míst. Věříme, že se Vám budou líbit.

Přeji Vám krásné léto.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení spoluobčané,

v únorovém čísle zpravodaje 
jsem Vás informoval o pokra-
čující obnově městských 
parků. V mezidobí jsme ne-
zaháleli, práce pokročily, a tak 
jsme mohli veřejnosti 4. 7. 
slavnostně předat dokončenou 
II. etapu obnovy Mercan-
dinových sadů. 

Stručně připomenu: u his-
torického objektu kolonády 
vznikl nový centrální parter 
s dominantní fontánou. Bylo 
rozšířeno přístaviště, vybudo-

vány mlatové cesty, doplněn byl nezbytný mobiliář a veřejné 
osvětlení. V rámci této etapy proběhla i výstavba smíšených 
stezek pro chodce a cyklisty (podpořena dotací ve výši 90 % 
z IROP). Cyklisté se tak bezpečně dostanou od Puškinovy ulice 
k cyklotrase č. 38 směr Železná Ruda.  

Nyní připravujeme projekt III. (poslední) etapy obnovy 
parku. Realizována bude od března do prosince příštího roku. 
Bude rozdělena na dvě podetapy; v té první (s pracovním 
a „dotačním“ názvem „Smíšené stezky pro chodce a cyklisty 
v Mercandinových sadech - II. etapa“) navážeme na smíšené 
stezky vybudované letos. Věcně půjde o rekonstrukci, moderni-
zaci a výstavbu dalších společných stezek pro chodce a cyklis-
ty, včetně rekonstrukce a rozšíření tří stávajících nevyhovují-
cích lávek přes Drnový potok. Stezky budou sloužit nejen 
cyklodopravě, ale zpřístupní prostor parku i k rekreačním 
účelům a sportovnímu vyžití široké veřejnosti. Na realizaci 
našeho záměru, s předpokládanými náklady ve výši bezmála 20 
mil. Kč, budeme žádat o dotaci ze 72. výzvy IROP. V případě 
úspěchu ji můžeme získat až do výše 90 % tzv. uznatelných 
výdajů. Kromě stezek bude dokončena obnova trávníků. 
Věříme, že líbit se budou travnatá louka v prostoru za kolo-
nádou i květinový záhon při ul. 5. května. Vzniknou další 
hřiště: pro děti 6-12 let, odpočinková plocha s pétanque, stezka 
s fitness prvky a sportovní prvky pro seniory. Prostřednictvím 
vodního odpočívadla umožníme návštěvníkům parku přístup 
k vodě Drnového potoka.

V rámci druhé podetapy bude v zadní části parku směrem na 
Luby vybudováno lanové centrum. To by svými parametry 
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Vážení občané,

v předchozím čísle našeho zpra-
vodaje jsem popisoval založení 
klatovského parku a budovu 
kolonády. Nyní na to navážeme. 
Už jsme si řekli, že první sochou 
v parku byla Aurora. Za další 
čtyři roky, tedy v roce 1854, byly 
do Klatov převezeny ze zahrady 
zámku v Hrádku u Sušice čtyři 
barokní sochy čtyř ročních 
období. Jejich vytvoření snad 
souvisí s barokní přestavbou 
hrádeckého zámku ve třicátých 
letech 18. století Janem Ferdi-
nandem, hrabětem Desfoursem 
z Montu a Athienville, který ke 
staršímu renesančnímu zámku 

přistavěl nový barokní. Jeho pravnučka se provdala za Karla 
Theodora Sturmfedera z Oppenweileru, který hrádecký statek držel 
do roku 1876. Sochy (možná tehdy už i částečně poškozené) mu 
zřejmě nevyhovovaly, a tak je dal k dispozici svému zahradníkovi, 
který je pak věnoval klatovskému zahradníkovi Michaelu 
Bullmannovi. Od něj je pak získalo město pro park, kde byly v šede-
sátých letech 19. století instalovány na nové podstavce v rozích 
prostranství před kolonádou. V rámci druhé etapy revitalizace parku 
byly sochy přemístěny do oblouku k nové cestě naproti kolonádě. 

Původně k chovu ryb založený rybník byl v roce 1842 v rámci 
založení parku upraven a doplněn o umělý ostrůvek. V roce 1868 byl 
zřízen před kolonádou vodotrysk, k němuž město objednalo sochu 
za 10 zl. V roce 1885 vodotrysk v sousedství doplnila bazena, která 
pak byla roku 1906 přenesena za skleník postavený v roce 1890 za 
kolonádou. Na uvolněné místo pak byla z klatovských Rybníčků 
přemístěna kašna, která však byla vytvořena pro městskou zástavbu. 
V ní byla nainstalována skalka se skupinou kovových žab, která byla 
posléze odstraněna. Kašna byla v rámci aktuálních úprav parku 
rozebrána, zakonzervována a bezpečně uložena. V budoucnosti se 
na základě doporučení architekta Jakuba Chvojky vrátí na původní 
místo – tedy Rybníčky. Tento krok architekt Chvojka navrhl již před 
zahájením úprav druhé etapy revitalizace parku.

Přes Drnový potok byly v parku postupně postaveny tři dřevěné 
lávky (minimálně jedna byla z březového dřeva). Jedna z nich pak 
byla nahrazena v roce 1885 železnou konstrukcí.

V roce 1922 byl instalován při vstupu do sadů pomník v první 
světové válce padlým Klatovanům od sochaře Viléma Glosse. Ten 
pak vytvořil v roce 1928 pro ostrůvek v sadech také sochu „Dívky 
s růží“.

Ve dvacátých letech 20. století byl park už značně zarostlý 
a městská správa zvažovala radikální úpravu zeleně. Rozhodování 
pak vyřešila 12. září 1926 vichřice, která v parku vyvrátila velké 
množství stromů. O tři roky později, 5. července 1929, dokonala dílo 
zkázy další vichřice.

Jižně od kolonády v Mercandinových sadech stával od roku 
1890 skleník spojený s malým domkem. Šlo o skromné obydlí 
hlídače, které tvořil přízemní, zděný a nepodsklepený objekt 
s pultovou střechou krytou taškami. Domek měl půdorys obdélníku 
o rozměrech 7,85 m x 4,3 m s obvodovými zdmi silnými jen 0,3 m. 
Uvnitř byla kuchyně přístupná přímo zvenčí. Z ní se pak vstupovalo 
do pokoje. Domek však dlouhodobě nikdo neobýval, protože byl 
kvůli nepříliš vhodné poloze a slabému zdivu vlhký a studený. 
K jižnímu štítu drobného stavení byl připojen zmíněný skleník 
s průčelím obráceným k jihu o rozměrech 17,62 m x 4,42 m. Střed 
skleníku tvořila vstupní místnost se vchody zezadu a ze dvora 
domku. Část skleníku bylo možné vytápět a jeho závěr zdobily vázy 
v barokním stylu. K západnímu konci skleníku byl směrem do dvora 
přistavěn nevelký zděný chlév. Při severní části dvora a štítu 
obytného domku stávala zděná kolna s veřejným záchodem. Na ní 
pak navazovala ještě dřevěná kolna. Zbylá část dvora byla 
ohraničena plaňkovou hradbou s vrátky.

V parku bývala také školka na předpěstování stromků, která byla 
zrušena v roce 1912. Dříve město pronajímalo travnaté plochy 
v parku k sekání trávy a následnému sušení sena, takže se stávalo, že 
se dlouho čekalo na seč a trávníky byly nevzhledné s vysokou 
trávou. To se samozřejmě občanům příliš nelíbilo a město tuto 
praktiku zrušilo v roce 1925. Od té doby se trávníky v parku 
přisekávaly dle potřeby.

Zajímavou stavbou byl v parku také haltýř, který stával od roku 
1900 při Drnovém potoce (nad tehdejším výtokem z rybníka) neda-
leko lávky poblíž starého dopravního hřiště. Z dobové zprávy měst-
ského úřadu jsem se dočetl, že měl nahradit několik malých haltýřů, 
které stávaly na mlýnské stoce. Skromné pozůstatky základů haltýře 
najdete na pravém břehu potoka ve směru proudu. Před časem mě na 
ně upozornil ředitel Tech. služeb města Klatov pan Peter Pošefka. 

Haltýř byla nevelká zděná stavba určená ke chlazení potravin 
tekoucí vodou. Šlo o jakousi historickou obdobu ledničky. Tu začala 
pro domácnosti vyrábět v roce 1911 v USA společnost General 
Electric. Nemohl si ji však dovolit jen tak někdo, protože stála celé 
jmění. Slovo haltýř je odvozeno z německého slovesa „halten“, tedy 
držet, udržet. Haltýř totiž udržoval teplotu a lidé ho tak ocenili ze-
jména v parních letních dnech. Haltýřem protékala voda; nad vodou 
byla prkenná nebo nějaká roštová podlaha sloužící k ukládání nádob 
s mlékem nebo jinými potravinami, které se zde ochlazovaly. 
Uskladňovat je zde mohli občané, kteří o tuto službu měli zájem. 
V haltýřích se mohlo dávat nejčastěji mléko také do hliněných 
nádob postavených přímo ve vodě. Z Čech je známe nejčastěji 
z venkovského prostředí, kde vznikaly při potocích v podobě 
malých a nízkých dřevěných stavbiček. Klatovský haltýř byl větší, 
zděný, s roubenou stěnou směrem k potoku. Díky opravě z roku 
1921, kdy byl vytvořen jeho stavební nákres, známe jeho přesnou 
podobu. Tehdy bylo jeho zdivo zvýšeno a udělána nová střecha. 
Haltýř byl krytý sedlovou střechou s větracím otvorem v drobné 
věžičce. Vstupovalo se do něj jednokřídlými dveřmi, které byly 
v obou štítových stěnách. Nad vstupy bylo oválné okno. Vstupy byly 
uvnitř propojeny dřevěnou lávkou. Spodní zatopená část haltýře 
byla ve dvacátých letech rozčleněna na tři části pro zadržování ryb, 
které pak byly vypouštěny do potoka.

Pohodově prožité letní dny Vám přeje

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Sochy čtyř ročních období pocházejí z Hrádku u Sušice

Kašna se skalkou počátkem 20. století.Kašna se skalkou počátkem 20. století.
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12. 8. ǀ sobota ǀ 14.00 ǀ náměstí Míru ǀ COUNTRY ODPOLEDNE
14.00 ǀ PILOUNI 
17.00 ǀ FOREHAND + MÍŠA LEICHT
X. ročník přehlídky country kapel.

25. 8. | pátek | 8 – 14.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

25. 8. | pátek | 21.00 | náměstí Míru | 
KREYSON MEMORIAL TOUR 2017
Zakládající členové kapely Kreyson, bubeník Robert Killer
Vondrovic, kytarista Daniel Rohlik Krob a bývalý člen kytarista 
Radek Reddy Kroc, připravili v rámci Kreyson Memorial Tour 2017 
obnovený koncertní program.

LETNÍ KONCERTY NA NÁMĚSTÍ ǀ náměstí Míru ǀ
  9. 8. ǀ 18.00 ǀ GRAFIT ROCK
16. 8. ǀ 18.00 ǀ RADIATOR
23. 8. ǀ 18.00 ǀ UNGELLERKA
25. 8. ǀ 21.00 | KREYSON MEMORIAL TOUR 2017
30. 8. ǀ 18.00 ǀ LORD +ELECTRIC LADY + TAM

HUDEBNÍ PÁTKY ǀ renesanční dvorek ǀ
11. 8. ǀ 18.00 ǀ Lenka Dusilová - sólo.
18. 8. ǀ 18.00 ǀ Dáša Zázvůrková, Petr Macháček a Jakub Šafr trio 

– swingová procházka.
25. 8. ǀ 18.00 ǀ Josef Fousek – zkrátka bez pozlátka.
Koncerty se uskuteční ve dvorku domu č.p. 66, Vídeňská ul., v případě 
nepříznivého počasí v Café Jednorožec. Vstupenky již v předprodeji.

VÝSTAVY:
Do 11. 8. | pracovní dny od 9.00 – 13.00 nebo v jiném čase po domluvě 
předem na telefonech: 724 823 466, 725 970 811 ǀ Atrium KDǀ 

S kapříkem ve znaku
Výstava členů Volného sdružení umělců jižních Čech.

18. 8. – 16. 9. ǀ pracovní dny od 9 – 16 ǀ Atrium KD ǀ 
DAGMAR JANIŠOVÁ – Kde pramení Styx
Výstava obrazů slovenské výtvarnice. 
Vernisáž výstavy 17. 8. v 17.00 hod.

Do 30. 9. | pracovní dny 9 – 16 | II. patro, chodba KD | 
Nikol Emrová – „Oka(mžik) s přírodou“ – výstava fotografií. 

ZÁPISY DO KROUŽKŮ A KURZŮ NA ROK 2017/18:
  7. 9. - 17.00 - Kroužek sebeobrany (nejen) pro ženy  
  8. 9. - 16.00 - Orientální a břišní tance
11. 9. - 16.00 - TS Modern KT, 18:00 - Paličkování
12. 9. - 16.00 - Country tance
13. 9. - 16.00 - Mažoretky Modern
15. 9. - 16.00 - Společenské tance
19. 9. - 16.00 - Zpíváme a tancujeme
 2.10. - 17.30 - Tai-chi

NEPŘEHLÉDNĚTE:
5. 9. – 8. 12. | ÚTERÝ | velký sál KD |

Kurz tance a společenské výchovy - Podzim 2017
Úterní taneční kurz povede taneční mistr Evžen Krejčík. 
Přihlášky online na .

PŘIPRAVUJEME: 

15. 9. | pátek | 14.00 – 22.00 | náměstí Míru | EKOMPILACE
- Ekologicko - hudební akce – vystoupí WOHNOUT, THOM 
ARTWAY... + 6 kapel/. Spolupořadatel MKS Klatovy.

www.mksklatovy.cz

15. – 16. 9. ǀ pátek - sobota ǀ 9.00 – 17.00 ǀ 
Atrium KD ǀ 
VÝSTAVA HUB VII. ročník mykolo-
gické výstavy. 
Součástí výstavy bude též mykologická 
poradna, kde vám budou k dispozici 
mykologové. Pořádá Mykologický klub 
Klatovy a MKS Klatovy.

22. 9. | pátek | 8 – 14.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH   
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

28. 9. | čtvrtek | 12.00 | náměstí Míru | SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY 
Svatováclavská jízda a kulturní program.

28. 9. | čtvrtek | 18.00 | jezuitský kostel | Mezinárodní festival komorní 
hudby KLATOVY 2017 – W. A. Mozart: Requiem d moll

6. 10. | čtvrtek 19.00 | KD | 
TOMÁŠ KLUS - RECYKLUS TOUR 2017
Pro velký úspěch jedeme dál! Vstupenky na tento koncert naleznete 
zde: http://bit.ly/TomasKlusRecyklus_Klatovy

Předprodej vstupenek online na: . MKS Klatovy, 
Domažlická 767 – Prázdninová změna: 9–13.00 hodin, 376 370 922, 
724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na IC Klatovy, Vídeňská 66. 
Pro zasílání programů se zaregistrujte na . 
Najdete nás též Facebooku 
Z  akcí MKS je vždy natočená reportáž, ke zhlédnutí na www.filmpro.cz.

 | 

 | www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.facebook.com/mksklatovy/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
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VÝSTAVY:

Čítárna:
TVORBA ČLENŮ KLUBU KŘIŠŤÁL KLATOVY

Galerie knihovny: 
Dům dětí a mládeže Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Klatovy pořádá výstavu LIDÉ. Na výstavě představí své práce děti 
z výtvarně-keramického oddělení DDM Klatovy. Výstava potrvá od 20. 
6. do 31. 8. 2017.
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Městská knihovna Klatovy nabízí třídenní kurz ZÁKLADY 
ILUSTROVÁNÍ A PRÁCE S OBRAZEM A S TEXTEM
Kurz je určen pro děti druhého stupně ZŠ a studenty středních škol. Jeho 
obsahem bude mimo základy některých technik kresby také zaměření 
na propojení obrazu s textem a tvorbu netradičních kompozic.
Termín: 22. – 24. 8. 2017, 9.00 – 14.00 hodin. Kurzovné: 300 Kč. 
Lektor: Lukáš Korec

Dále nabízí jednodenní kurz pro děti i dospělé 
VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
Lektorka Mgr. Ivana Sieberová. V pondělí 28. 8. 2017 od 9.00 do 14.00 
hodin na nádvoří knihovny (v případě nepříznivého počasí v suterénu 
budovy), poplatek 20 Kč.
Přihlásit se můžete v oddělení pro děti a mládež nebo mailem na 
detske@knih-kt.cz nejpozději do 15. srpna 2017.

Refektář jezuitské koleje Klatovy 
18. srpna 2017, 19.00 
KONCERT PRO REFEKTÁŘ 
V rámci Letního barokního festivalu proběhne Koncert pro refektář, 
který navazuje na velmi úspěšnou loňskou premiéru. K podpoře 
významné klatovské památky zahraje orchestr Consortium musicum 
a zazpívá sbor Kolegium pro duchovní hudbu díla významných 
barokních skladatelů. Jako hosté vystoupí Michaela Kostková (housle), 
recitovat bude herečka Jana Kubátová. Akci pořádá Artis fontes za 
podpory Plzeňského kraje, Města Klatovy a Nadace Život umělce.

PŘIPRAVUJEME:

Městská knihovna Klatovy a plzeňská sekce Spolku sběratelů a přátel 
exlibris pořádá výstavu ČESKÉ EXLIBRIS. Bude vystaveno 154 
exlibris od významných českých grafiků. Pro výstavu jsou vybráni 
autoři, motivy a majitelé exlibris se vztahem ke Klatovům a k západním 
Čechám.
Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. září od 17 hodin v galerii 
knihovny. Výstava potrvá od 12. září do 31. října 2017

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA:

Oddělení pro dospělé čtenáře
(půjčovna, čítárna, studovna, oddělení pro zrakově postižené)
pondělí 9–18, úterý 9– , středa 13–18, čtvrtek 9– , pátek 9–

Oddělení pro děti a mládež
pondělí 9–17, úterý , středa zavřeno, čtvrtek , pátek 9–12

Pobočka Luby
Středa otevřeno 15–18 hod.

Pobočka oddělení pro děti a mládež Tolstého 765, Antikvariát
zavřeno

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

16 16 16

9–12 9–12

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy
– srpen 2017

V červnovém zpravodaji jsme vás informovali o zápisu ke 
studiu Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni, 
kterou v Klatovech organizačně zajišťuje obecně prospěšná 
společnost Úhlava. V této chvíli je ke studiu sedmi předmětů 
zapsáno kolem 150 posluchačů. V některých kurzech jsou však 
stále volná místa. Jedná se zejména o kurz „Základy práce 
s počítačem“, „Základy ovládání chytrého telefonu a tabletu“ 
a přednáškový cyklus „Hudební dějiny, památky a život 
v královském městě Klatovy“. Organizátoři proto vyhlásili 
druhý termín zápisu. 

Zájemci se mohou přijít zapsat nebo jen informovat v úterý 
22. srpna mezi 13. a 15. hodinou. Zápis probíhá v kanceláři 
Úhlava, o.p.s. v bývalém dominikánském klášteře (Plánická 
174, Klatovy). Další informace najdete na  
a . 

www.uhlava.cz
www.u3v.zcu.cz/klatovy

Senioři mají ještě šanci 

přihlásit se ke studiu 

Univerzity třetího věku 

v Klatovech
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Rekonstrukce inženýrských sítí v částech ulic Lipová, 
Studentská, Jabloňová, „propojovací“. 
Jedná se o rekonstrukci vodovodního a plynovodního řadu a celo-
plošnou opravu povrchu vozovek a chodníků v těchto ulicích. Dále 
úpravu ploch mezi garážemi a plochy pro odstavení vozidel 
v travnatém prostoru vedle mateřské školy.

Práce se provedou za úplné uzavírky dotyčných komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. 
Příjezd vozidel k domům a garážím bude regulován podle 
postupu prováděných prací.

I/22 Klatovy, Domažlická ulice  – investorem akce je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR Plzeň. Jedná se o rekonstrukci silnice mezi dvěma 
okružními křižovatkami včetně provedení nového povrchu namísto 
zeleného ostrůvku a povrchu okružní křižovatky u obchodního 
centra „Škodovka“. Termín provedení: 10. 7. – 25. 8. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčeného úseku. Budou 
zřízeny objízdné trasy: 
Pro nákladní dopravu po tzv. Severozápadním obchvatu, 
pro osobní dopravu ve směru od Domažlic ulicemi V Nuzných-
Za Kasárny-Havlíčkova-Dragounská-V Řekách, ve směru do 
Domažlic ulicemi Nádražní-Voříškova-Niederleho. 

Rekonstrukce inženýrských sítí v Lidické ulici – jedná se o rekon-
strukci plynovodního a vodovodního řadu, následně celoplošnou 
opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Úsek Smetanova-Žižkova (vodovod): 10. 7. – 27. 8.,
úsek Národních mučedníků-Smetanova (plynovod): 17. 7. 11. 8. ,
úsek Smetanova-Žižkova (plynovod): 9. 8. 15. 9.,
Smetanova (plynovod + MK): 31. 7. – 25. 8.,
úsek Národních mučedníků-Smetanova (MK+VO): 1. 8. – 25. 8.,
úsek Smetanova-Žižkova (MK+VO): 18. 9. – 15. 10.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Termíny provedení:
Lipová (úsek Studentská – „propojovací“ k Jabloňové):
- vodovod: 3. 4. – 30. 4. 2017 - dokončen,
- plynovod: 10. 5. – 23. 7. 2017 - dokončen,
- povrchy MK: 26. 6. – 6. 8. 2017.
Studentská (úsek křižovatka Suvorovova – Akátová):
- vodovod: 3. 5. – 14. 5. 2017 - dokončen,
- povrchy MK: 6. 6. – 8. 7. 2017 - dokončeny.
Jabloňová (úsek Studentská – „propojovací“ k Lipové):
- vodovod: 9. 5. – 25. 6. 2017 - dokončen,
- plynovod: 1. 7. – 23. 7. 2017 - dokončen,
- povrchy MK: 17. 7. – 20. 8. 2017.

 – 
 – 

Rekonstrukce inženýrských sítí v Kounicově ulici – jedná se 
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, 
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků.
Termíny provedení: 
Kanalizace + vodovod: 10. 7. – 20. 8. 2017,
plynovod: 21. 8. – 24. 9. 2017, 
MK: 25. 9. – 29. 10. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Tolstého – jedná se 
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, 
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci 

veřejného osvětlení v úseku mezi Čechovou a Macharovou ulicí.
Termíny provedení: 
Kanalizace+vodovod: 10. 7. – 13. 8. 2017,
plynovod: 14. 8. – 3. 9. 2017, 
MK+VO: 4. 9. – 24. 9. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce Úzké ulice – rekonstrukce vozovky, chodníku, 
parkovacích stání, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Termín provedení: 1. 8. – 15. 10. 2017.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky komunikace. 
   1. etapa – úsek nábřeží Kpt. Nálepky-Masarykova,
   2. etapa – úsek Masarykova-Kollárova.
Přístup pro pěší k sousedním domům bude zabezpečen.

Výměna kabelů ČEZ a sloupů veřejného osvětlení v obci 
Štěpánovice – investor výměny kabelů ČEZ Distribuce a.s. 
Stavbou dojde k uložení stávajících kabelů ČEZ do země, a tím 
k odstranění betonových sloupů, na kterých jsou zavěšeny i kabely 
VO. Proto dojde k postavení dvou nových samostatných sloupů 
a lamp VO na komunikaci směr „Sekrýt“.
Termín provedení: červenec-srpen.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Oprava asfaltových ploch před požárními zbrojnicemi v obci 
Střeziměř a Křištín.
Celoplošná oprava asfaltových ploch.
Termín provedení: týden v měsíci srpnu.
Provede se za úplné uzavírky vjezdů do požárních zbrojnic.

Oprava povrchu mostní konstrukce v obci Luby – jedná se 
o provedení výspravy a nového nátěru historického  mostu na 
komunikaci směr Sobětice.
Termín provedení: 24. 7. – 11. 8. 2017.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny do-
končení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné 
okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních 
vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí 
investoři.

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: .

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Připravujeme na měsíc září:
Výstavba chodníku v Tupadlech, oprava povrchu MK kolem rybníka 
v Kydlinech.

Opravy komunikací v měsíci srpnu 2017
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

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



Vážení čtenáři, v letošním roce již po sedmé mohou občané 
našeho města svým hlasem podpořit anketu o nejlepší 
provozovnu roku v Klatovech. 
 
Hlasovat může každý občan i návštěvník města, bez ohledu na
bydliště. Stačí, když uvede své jméno a adresu; pro zařazení do 
slosování je třeba navíc uvést e-mail nebo telefon. Vylosovaní 
respondenti převezmou zajímavé ceny.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Hlasujeme v kategorii:
- nejlepší obchod (prodejny všeho druhu)
- nejlepší restaurační provoz, cukrárna, občerstvení
- nejlepší služby (kadeřnictví, kosmetika, ubytování, pomoc 

v domácnosti, pečovatelské služby, finanční služby apod.)

Zástupci kategorií s největším počtem hlasů budou tradičně 
oceněni při slavnostním zahájení nového roku na klatovské 
radnici. 
Hlasovat můžete v Informačním centru až do 22. 12. 2017 
případně elektronicky na stránkách .www.klatovy.cz/mukt

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2017 v Klatovech 

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2017 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* 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.

Já, jméno a příjmení: 

kontaktní adresa: 

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2017 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Vážení Klatované,

mnohdy se podivíme, jak rychle 
čas běží, a hodina, týden nebo 
rok se stávají minulostí. 
V případě letních prázdnin snad 
ještě rychleji. Přestože dny jsou 
během nich nej-
delší, množství zá-
žitků při pozná-
vání nám dosud 
neznámých míst či 
při navazování no-
vých přátelství je 
dokáže spolehlivě 
zaplnit. Jako hrdé 

patrioty nás dozajista potěšily 
prázdninové úspěchy klatov-
ských sportovců. 

Z místní líhně dokázali ujít 
nepředstavitelný kus cesty až ke 
světovým medailím. Vítek 
Pohanka dosáhl v Bratislavě se 
svým parťákem v deblkanoi na 
juniorské zlato. Oštěpař Petr 
Frydrych nám pak udělal 
obrovskou radost bronzem 
z mistrovství světa v Londýně. 
Okamžiky, které oba prožívali 
na stupních vítězů, jsou jen 
velmi krátké. Jsou však výsled-
kem dlouhodobé práce, každo-
denní dřiny, dodržování pevně 
stanoveného řádu a vůle odříci 
si mnohé z příjemných, zábav-
ných stránek života. K tomu 
nezapomeňme připočítat i po-
věstný kus štěstí a nezbytného 
talentu. 

Je více než jasné, že všichni 
na světové medaile dosáhnout 
nemůžeme. Snažit se být dle 

Úspěch = práce + podpora blízkýchÚspěch = práce + podpora blízkých

svých možností co nejúspěš-
nější ve svých oborech v silách 
každého z nás ale je. Ani cesta 
k tomuto „obyčejnému“ úspě-
chu není ve srovnání s oběma 
sportovci o nic snazší a méně 
trnitá. Zmiňuji to zcela záměrně 
nyní, kdy se opět otevřely dveře 
školních budov a v těch nej-
menších lavicích usedají noví 
prvňáčci. 

Vážení rodiče, 
na základě svých osobních 
i profesních zkušeností si 
dovolím tvrdit, že první školní 
rok je pro každé dítě tím 
nejtěžším. Vše je pro něj nové. 
Skončila mu doba pouhých her. 
Poprvé v životě mu začíná 
opravdová povinnost a systema-
tická, mravenčí práce. Neměli 
bychom ji brát na lehkou váhu, 
už vůbec ne tento fakt přehlížet, 
nechat v tom děti samotné. Vaši 
oporu potřebují více kdy jindy 
bez ohledu na to, zda se jim 
zrovna vše podaří. Svým rato-
lestem můžeme onen těžký 
přechod do značné míry ulehčit. 
Bohatě postačí, když budeme 
trpělivě trvat na tom, že pravi-
delná příprava na další den 
je „první“ a teprve po jejím 
splnění přichází odměna 
v podobě her a zábavy. Každé 
dítě (ostatně i my dospělí) se 
pochopitelně těší na odměnu 

Jednání rady města

Úterý 19. 9. 2017
Vítek Pohanka a Denis Wendl na divoké vodě.Vítek Pohanka a Denis Wendl na divoké vodě.

v podobě pochvaly. Rovněž 
přiměřené pokárání ale k životu 
patří a má svoji nemalou hod-
notu. Použijete-li obojí v rov-
nováze, bude se vaše dítě cítit 
bezpečně, posílí jej to a se 
školní prací se dobře vyrovná. 

A pak snad ještě jedna 
drobnost… Nejhorší, co sami 
pro sebe můžete udělat, je 
podrývat autoritu jiných 
dospělých, v případě učitelů to 
platí dvojnásob. Dobře znám 
pedagogické sbory klatovských 
škol. Pracují v nich kvalitní 
pedagogové, kteří mají chuť 
a zájem předat vašim dětem to 
nejlepší po stránce odborné 
i lidské. Zároveň jsou také 
připraveni na spolupráci s vámi. 
Nemusíte s nimi vždy plně 
souhlasit, výhrady by ale přesto 
měly zůstat v rovině rozhovorů 
rodič – učitel. Vrátí se vám to 
v dobrém, v podobě radosti 
z úspěchů vašeho slušně 
vychovaného školáka.

Přeji Vám hezký školní rok

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Petr Frydrych v akci.Petr Frydrych v akci.

První školní den.První školní den.



skvělé, že pouť si za svou bere 
nejen město a farnost, ale 
i mnozí podnikatelé a firmy, 
důkazem čehož je například de 
facto samostatný pouťový prog-
ram firmy Auto Nejdl. O pou-
ťovém víkendu Klatované 
a jejich přátelé-návštěvníci 
prokazují nejenže se chtějí 
bavit, ale že to i umějí. Co by 
byl život bez radosti, co by byl život bez lásky, že?

Pro starostu i místostarosty je pouť (tak trochu) „pracovní 
povinností“. Vykonáváme ji však rádi. Letos jsme se s kolegou 
Křížem o pouti oblékli do krojů, které nám laskavě zapůjčili 
členové souboru Šumavan (tajně doufáme, že příští rok přesvěd-
číme i pana starostu a pana tajemníka, aby nás následovali). 
Chtěli jsme tak vzdát hold všem, kteří v čele s Denisou 
Valentovou organizují tradiční mezinárodní folklorní festival. 
Poděkování patří i těm, kteří pomáhají, aby program slavnostní 
i všední hladce běžel, za všechny Ivaně Kudryové, která s Jiřím 
Tománkem pečuje o to, aby se návštěvníci radnice skvěle cítili. 
Všem díky.

Camino de Santiago
Jednou z nejstarších poutních cest Evropy je „Camino de 

Santiago“, cesta ke svatému Jakubovi do Compostely. Důvěrně 
ji zná, jak vím, i několik Klatovanů. Jsou mezi námi i ti, kteří 
vyšli z Klatov a došli, byť postupně, až do Santiago de 
Compostela. Jiní šli jen část této cesty, kterou v současné době 
proslavil brazilský spisovatel Paulo Coelho. Ti, kdo poznali 
atmosféru cíle cesty ví, že svatý Jakub se „směje“ laskavým 
pohledem na všechny, kdo šli cestou necestou až k němu. Ví 
totiž, že ona cesta mění ty, kteří po ní jdou. Navzdory 
překážkám, úskalím a utrpení hledají kudy a jak dál, hledají 
smysl své cesty, leckdy sebe sama. Mnozí až teprve zde pochopí, 
že „není cest jen lidé jdou a jedna z hvězd je vždycky Tvou a z té 
zazní odpověď, až přestaneš se ptát...“ (jak krásně říká český 
básník). Je skvělé, že od svátku sv. Jakuba letošního roku jsou 
i Klatovy na oné cestě do Compostely. Kámen se symbolem 
cesty posvětil plzeňský biskup Tomáš Holub a první poutníci 
vyšli chvíli poté směrem západním.

Přeji Vám krásný zbytek léta.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Ačkoliv astronomické léto 
letos končí až 22. září, a to 
přesně v 22:01:07 hodin, tj. 
v deset večer a jednu minutu 
a sedm sekund toho dne, pro 
mnohé z nás pomyslně končí 
„koncem prázdnin“ dnes. Mů-
žeme se tedy za krásným lé-
tem bez uzardění ohlédnout. 

Barokní svatojánská noc
Město Klatovy ve spolu-

práci se spolkem Klatovské 
katakomby připravily v jezuit-
ském areálu barokní svatoján-
skou noc. I díky finanční pod-

poře Plzeňského kraje v rámci výtečného projektu Západočeské 
baroko se podařilo sestavit výjimečný program. Poděkování za 
nadšení, přípravu a za nezměrné úsilí patří zejména Aleně 
Kunešové, Jiřině Adámkové, Martinu Červenému a samozřejmě 
všem účinkujícím: Kolegiu pro duchovní hudbu pod vedením 
Víta Aschenbrennera, hercům v čele s Tomášem Javorským. 
Zážitkem byla ochutnávka barokních jídel stejně jako možnost 
přivonět k omamným barokním vůním. Krásné barokní kulisy 
namalovali žáci výtvarného oddělení Základní umělecké školy 
Josefa Kličky v Klatovech. V příjemné (již) letní atmosféře jsme 
si (malinko) vyzkoušeli, jak se asi měšťané Klatov mohli bavit 
na přelomu 17. a 18. století v krásném královském městě, jehož 
starobylé a tajemné jméno zní KLATOVY. A aby barokní kouzlo 
bylo (téměř) dokonalé, oblékli jsme více než dvacet účastníků 
večera do barokních obleků. Odměnou nám všem byl barokní 
ohňostroj, který prozářil nádvoří jezuitské koleje krátce po 
soumraku. Barokní svatojánská noc prokázala, nakolik 
rozmanitý a zajímavý je kulturní program našeho města a kolik 
že to je zde talentovaných herců, hudebníků, zpěváků, moderně 
bychom asi měli říci „performerů“. Díky všem.

Folklórní festival – klatovská pouť
Klatovská pouť s pestrým a bohatým programem je tradič-

ním (a neváhám říci) velkolepým kulturním svátkem počátku 
prázdnin. Nejinak tomu bylo i letos. Chtěl bych využít této 
příležitosti, abych poděkoval všem, kteří se podílejí na úspěchu 
tohoto programu. Dobře vím, kolik se za krásným a uvolněným 
dojmem, jímž pouť působí, skrývá poctivé a tvrdé práce. Je 
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Vážení občané,

opět po roce připravujeme pro 
občany Fórum Zdravého 
města Klatovy, na které Vás 
tímto zvu. Bude se konat 
v pondělí 25. září od 16 hodin 
v sále Střední školy ze-
mědělské a potravinářské 
v Klatovech (vchod je 
z Žižkovy ulice). Fórum 
Zdravého města (FZM) je 
veřejné projednávání, které 
nyní pořádáme jednou za rok 
na téma celkového udrži-
telného rozvoje města. Na 
akci jsou zváni zástupci 

veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, 
vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména zájemci z řad 
veřejnosti. Cílem fóra je získat zpětnou vazbu k rozvoji města 
od občanů. Důraz se klade na diskuzi mezi odborníky a laiky. 
Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, 
problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické 
a zaslouží si pozornost. Diskuse probíhá formou tematických 
stolů, kterých budeme mít sedm + stůl mladých (viz dále). 
Hlavním společným výstupem je formulace deseti 
nejzásadnějších témat z pohledu obyvatel – tzv. „desatero 
problémů“. Výstupy akce budou následně ověřeny veřejnou 
anketou. Po vyhodnocení ankety se ověřená témata předkládají 
k projednání radě a následně i zastupitelstvu města.

Letos doplníme tematické stoly o stůl mladých. Zde by se 
měla zapojit zejména mládež. Jde o další platformu setkávání 
v rámci projektu Zdravého města. Právě děti a mládež se nyní 
snažíme do Zdravého města více zapojit. Na jaře jsme na 
Základní škole Klatovy Plánická ulice, uspořádali školní fórum 
pro žáky druhého stupně. V jeho první části děti diskutovaly 
o škole, ve druhé o městě. Náměty a problémy, které zde 
formulovaly, následně ověřila školní anketa. Ve školních fórech 
chceme rovněž pokračovat, postupně se budou konat i na 
dalších školách. 

Druhou novinkou letošního fóra bude pocitová mapa města, 
což je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany 
do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí, či 

do kterých často chodí. Jedná se o prostředek participativního 
plánování veřejných prostor a o sdílení informací či pocitů 
o různých lokalitách města.

Fórum bude moderované a doplněné o doprovodný program 
s losováním o ceny. Chceme, abyste se na akci cítili dobře 
a panovala zde příjemná atmosféra.

Večerní prohlídky městem

Letos (17. srpna) jsme poprvé uspořádali po vzoru jiných 
historických měst a památkových objektů večerní oživené 
prohlídky městem. Šlo o nultý ročník, ve kterém jsme se snažili 
ve spolupráci s divadelními spolky Divadlo Rynek a Za oponou 
oživit několik obrazů z historie našeho města. Všem 
ochotníkům, kteří se na prohlídkách podíleli, děkuji za 
spolupráci. Akce se shledala s příznivým ohlasem. Pro příští 
rok připravíme několik termínů prohlídek, které včas 
oznámíme. Nepůjde však o stejné prohlídky – téma i místa 
budou jiná.

Pohodově prožité letní dny Vám přeje

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Přijďte diskutovat o budoucnosti našeho města
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15. 9. | pátek | 14.00 – 22.00 | náměstí Míru | 
EKOMPILACE – MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD 
Letošní ročník Ekompilace nabídne opět výběr mladých a progre-
sivních kapel, které nahrály v domažlickém studiu Franz Kavkaz 
vždy dva své autorské songy na kompilační cd. Vše doplní i písně od 
Thom Artway a Wohnout. Letos jsou do projektu, který spojuje 
podporu třídění odpadu s kapelami a hudbou, zapojeny tyto skupiny: 
WOHNOUT, THOM ARTWAY, ALL THESE MEMORIES, 
EL´BRKAS, HEAD DOWN, HOMER STREET, 
MEGAPHONE, NIXON LADS. Všichni se vystřídají na šesti 
jednodenních festivalech po celé ČR, letos poprvé i v Klatovech. 
Spolupořadatel MKS Klatovy.

PROGRAM:
11.00 zahájení a vystoupení dobové hudby GINEVRA
11.50 průvod bubeníků a vystoupení šermířů
12.00 slavnostní zvonění zvonu Vondra, příjezd sv. Václava 
s družinou 
12.30 bubenická show WILD STICKS
12.45 vystoupení  dobové hudby GINEVRA 
18.00 Wolfgang Amadeus Mozart : Requiem d moll ǀ jezuitský kostel 
ǀ Pěvecký sbor Šumavan, Klatovský komorní orchestr. 
ǀ 9.00, 10.00, 11.00 ǀ Poslední komentované prohlídky jezuitského 
kostela před uzavřením - zdarma. Nutno předem rezervovat 
v pokladně katakomb, tel.: 376 320 160.

Účinkuje pěvecký sbor Šumavan a Klatovský komorní orchestr se 
sólisty Petrou Šintákovou (soprán), Lucií Bínovou (alt), Jaromírem 
Bínou (tenor) a Janem Frausem (bas). Dirigent: Jaroslav Pleticha.

22. 9. | pátek | 8 – 14.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH   
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

28. 9. | čtvrtek | 11.00 | náměstí Míru | SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY 
Svatováclavská jízda a kulturní program.

28. 9. | čtvrtek | 18.00 | jezuitský kostel | Mezinárodní festival komorní 
hudby KLATOVY 2017 – W. A. Mozart: Requiem d moll

15. – 16. 9. ǀ pátek - sobota ǀ 9.00 – 17.00 ǀ Atrium KD ǀ 
VÝSTAVA HUB VII. ročník mykologické výstavy. 
Součástí výstavy bude též mykologická poradna, kde vám budou 
k dispozici mykologové. 
Pořádá Mykologický klub Klatovy a MKS Klatovy.

22. – 29. 9. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ Atrium KD ǀ 
EVELÍNA KOLÁŘOVÁ – POEZIE
Výstava básní, 21. 9. v 17.00 hodin vernisáž v atriu KD. 
Od 2. 10. výstava přemístěna do prostoru chodby v II. patře KD.

1. – 30. 9. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ 
KAISER NA PROVÁZKU – výstava divadelních plakátů. 

24. 9. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
MKS Klatovy přijímá přihlášky na  podzimní „Taneční pro dospělé“ 
pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou. 
Termíny – neděle:
Říjen 1., 8., 15., 22., 29.
Listopad 5., 12., 19., 26.
Závěrečná lekce: 26. 11. 2017 
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin, pouze dne 1. 10. od 18.00 hodin.
Pokročilí:     19.00 – 21.00 hodin, pouze dne 1. 10. od 20.00 hodin.
On-line přihlášky na  

VÝSTAVY:
Do 16. 9. ǀ pracovní dny od 9 – 16 ǀ Atrium KD ǀ 

DAGMAR JANIŠOVÁ – Kde pramení Styx
Výstava obrazů slovenské výtvarnice. 

www.mksklatovy.cz,

informace na tel.: 376 370 919 
nebo na e-mailu .

ZMĚNU ZAČÁTKU KURZU

6. 10. | pátek | 19.00 | KD | 
TOMÁŠ KLUS - RECYKLUS TOUR 2017
Pro velký úspěch jedeme dál! Vstupenky na tento koncert naleznete 
zde: http://bit.ly/TomasKlusRecyklus_Klatovy

info@mksklatovy.cz

ZÁPISY DO KROUŽKŮ A KURZŮ 
NA ROK 2017/18:

  7. 9. - 17.00 - Kroužek sebeobrany
(nejen) pro ženy  

  8. 9. - 16.00 - Orientální a břišní tance
11. 9. - 16.00 - TS Modern KT, 18:00 - Paličkování
12. 9. - 16.00 - Country tance
13. 9. - 16.00 - Mažoretky Modern
15. 9. - 16.00 - Společenské tance
19. 9. - 16.00 - Zpíváme a tancujeme
 2.10. - 17.30 - Tai-chi

NEPŘEHLÉDNĚTE :
3. 10. – 8. 12. | ÚTERÝ | velký sál KD |

Kurz tance a společenské výchovy - Podzim 2017
Úterní taneční kurz povede taneční mistr Evžen Krejčík. 
Přihlášky online na .

PŘIPRAVUJEME: 
1. 10. | neděle | 14.00 | KD | 
PÍ-SNI-ČKO-VÁ-NÍ S MAJDOU A PETREM

Zábavné představení plné písniček pro děti. Divadelní skládanka pro 
malé i pokročilé! Magdalena Reifová a Petr Vacek vás pobaví
v divadelním představení plném veselých scének a písniček, určeném 
všem divákům od tří let. Pořad volně navazuje na televizní sérii 
Písničkohraní z tvorby ČTD.

14. 10. | sobota | 12.00 | KD | 
MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY
VIII. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích.

28. 10. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ sál klatovské radnice ǀ
Mezinárodní festival komorní hudby klatovy 2017
Účinkují: Jana Boušková – harfa, Josef Špaček – housle
Koncert ke státnímu svátku. 

Předprodej vstupenek online na: . 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, 376 370 922, 
724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na IC Klatovy, Vídeňská 66. 
Pro zasílání programů se zaregistrujte na . 
Najdete nás též Facebooku 
Z  akcí MKS je vždy natočená reportáž, ke zhlédnutí na www.filmpro.cz.

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.facebook.com/mksklatovy/

 | 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY
vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na 
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.
5. 10. 9. DNEŠNÍ SVĚT - projektový den klatovského gymnázia
12. 17. 9. TARZAN 1.díl - vystoupení ZUŠ Domažlice
19. 24. 9. TARZAN 2.díl - muzikál ZUŠ Domažlice
26. 9. 1. 10. ŠVIHOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Od středy do neděle na konci Zpráv z regionu MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další, např.:
Krasohled Z PLÁNICE (11.30, 17.30, 20.00 a 24.00) 
31. 8. 3. 9. Host: Olga Francová, Muzeum Františka Křižíka
28. 9. 1. 10. Host: Zdeněk Pavlíček, starosta Plánice 
Podrobný program přímo ve vysílání nebo na www.filmpro.cz.

www.filmpro.cz
–

–
–
–

–

–
–
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VÝSTAVY:

Čítárna:
M. Matějková – Suché vazby
Galerie knihovny: 
České exlibris – 154 exlibris od významných českých grafiků
Městská knihovna Klatovy a plzeňská sekce Spolku sběratelů a přátel 
exlibris pořádá výstavu ČESKÉ EXLIBRIS. Bude vystaveno 154 
exlibris od významných českých grafiků. Pro výstavu jsou vybráni 
autoři, motivy a majitelé exlibris se vztahem ke Klatovům a k západním 
Čechám. Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. září od 17 hodin 
v galerii knihovny. Výstava potrvá od 12. září do 31. října 2017

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Město Klatovy ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy pořádá
ve středu 13. září od 18 hodin ve společenském sále knihovny 
Karel Slavoj Amerling – 210. výročí narození (1. část)
večer v rámci Dnů evropského kulturního dědictví věnovaný 
významnému klatovskému rodákovi, vědci, lékaři, spisovateli 
a pedagogovi, Karlu Slavoji Amerlingovi. 
Součástí programu bude premiéra krátkého dokumentu televize 
FILMpro o Amerlingově životě a díle, oživený obraz v podání Tomáše 
Javorského a beseda Martina Kříže o Klatovech v Amerlingově době.
Připomenutí výročí bude pokračovat v listopadu přednáškou 
prof. V. Viktory ze Západočeské univerzity v Plzni.

Městská knihovna Klatovy zve širokou veřejnost na přednášku 
Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví, kterou bude 
přednášet Mudr. Karel Erben. Přednáška se uskuteční ve středu 
22. září od 18 hodin ve společenském sále Městské knihovny Klatovy.

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy
– září 2017 www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy

10. 9. neděle od 15.00, 
předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
Libor Jeník 
Kovářský synek Mikeš se vydal do světa na zkušenou. Cestou se 
k němu připojil i silák Matěj a společně se rozhodli najít dvě královské 
dcery, které zmizely neznámo kam. Pokud se jim to má podařit, musí 
překonat množství nástrah a pokušení Dračího pána.
Divadlo Za2 Příbram.

26. 9. úterý od 19.30, 
předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
ČOCHTAN VYPRAVUJE
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana Wericha Divotvorný hrnec 
v osobité úpravě nejslavnějšího českého představitele vodníků Josefa 
Dvořáka. Divotvorný hrnec není ovšem pohádkou v tradičním slova 
smyslu, protože v něm převládají ryze lidské problémy.
Režie: Rudolf Fleischer, Tomáš Vondrovic
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Stanislava Topinková-Fořtová, 
Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Jan Burda, Jiří Veit, Blanka 
Tůmová, Vlasta Kahovcová, Lambrini Chaciosová, Nela Friebová

Připravujeme na říjen:

3. 10. úterý od 19.30, 
mimo předplatné, divadlo Klatovy
MALÁ VIZITA
Totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz´e pod 
světelným dohledem Viktora Zborníka. 
Prodej vstupenek od 28. 8. 2017  Vstupné Kč 330,-/320,-/310,-

13. 10. pátek od 19.00, 
divadlo Klatovy – vyprodáno
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM A J. A. NÁHLOVSKÝM
Zcela nová talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné  290,- Kč      

Rezervace a prodej vstupenek:   tel. 376 320 043 
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
predprodej@divadloklatovy.cz

www.divadlo.klatovy.net

- velikost nebytového prostoru je 240 .

Další informace o pronájmu: 
e-mail: 
telefon  376 312 184, 736 645 218, 602 154 673
- možnost prohlídky a bližší informace na výše uvedených 
kontaktech.

2m

www.snklatovy.cz
snklatovy@snklatovy.cz

Město Klatovy
zastoupené

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

NABÍZÍ PRONÁJEM
nebytového prostoru 

v Plánické ul. 3/I, Klatovy 
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s klubem Víkend s krajkou, při kterém bude možnost se podívat 
klatovským krajkářkám na ruce při tvorbě nových krajek a také 
zde bude příležitost si vyzkoušet, jak moc je obtížné krajku tvořit. 

Ale to jsme trochu předběhli čas a musíme se vrátit ještě do 
čtvrtka 28. září, tedy k svátku sv. Václava. Na tento den připravil 
Pavilon skla zcela nový projekt dílny. Tentokrát věnované zvláštní 
malířské technice, kterou používali lidoví malíři obrázků na 
Šumavě – technice podmalby na skle. Je to postup, při kterém se 
obrázek vytváří opačně, než je tomu u klasické malby. Malíři 
začínají od kontur a postupují dále až k pozadí. Podmalba pro 
malé a velké tak bude asi pro mnohé i zkušené malíře 
překvapením. Ale zkusit se má všechno. Někdo může malovat 
podle fantazie (tady doporučujeme připravit si návrh obrázku 
dopředu), jiný může využít připravené šablony. A protože akce 
bude na sv. Václava, tak budou samozřejmě připravené šablony 
i s tímto světcem. Mistrovství starých šumavským malířů asi za 
jeden den nikdo nedosáhne, ale jisté je, že si může odnést domů 
pěkný obrázek. Program je pak možné v průběhu října připravit 
i pro skupiny dětí ze škol a školek. 

A ještě připomínáme, že každé pondělí je v pavilonu 
zvýhodněné vstupné pro seniory.  

Více informací o všech projektech najdete na: 
, případně na telefonu 376 333 042.

Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

www.pask-klatovy.cz

Ještě do 24. září mají návštěvníci Pavilonu skla možnost zhlédnout 
výstavu mladého slovenského sklářského designu v pavilonu, jeho 
zahradě a v chodbě jezuitské koleje. Zajímavé práce studentů, 
v nichž často neotřele kombinují sklářské techniky a využívají 
spojení s nesklovitými materiály, jsou osvěžující a plné 
překvapení. Sklo z Bratislavy je zkrátka pěkné. 

Moderní design pak 26. září vystřídá výstava, která bude 
takovým malým podzimním pohlazením na duši. Členky 
Krajkářského klubu Klatovy se nechaly v létě 2016 inspirovat 
šumavskými skly ze stálé expozice pavilonu a postupně během 

následujících měsíců tuto inspi-
raci proměnily v hotová díla. 
V jejich kompozicích jemného 
přediva krajek dostávají tvary 
a dekory skla zcela novou podo-
bu a eleganci. Některé krajkářky 
také vyzdobily krajkou skleněné 
předměty. Svébytná díla šikov-
ných rukou klatovských kraj-
kářek jsou krásnou podívanou 
a na výstavě Sklo v krajce je 
bude možné v pavilonu navštívit 
až do 12. 11. 

A na krajky se nemusí náv-
štěvníci pavilonu jen dívat. Na 
sobotu a neděli 6. a 7. října 
připravil pavilon ve spolupráci 

Co připravil Pavilon skla pro září a říjen 2017

Stará lidová podmalba 
ze sbírek klat. muzea.
Stará lidová podmalba 
ze sbírek klat. muzea.
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Rekonstrukce inženýrských sítí v Lidické ulici – jedná se o rekon-
strukci plynovodního a vodovodního řadu, následně celoplošnou 
opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Úsek Smetanova-Žižkova (vodovod): 10. 7. – 27. 8. - dokončen,
úsek Národních mučedníků-Smetanova (plynovod): 17. 7. 11. 8. 

,
úsek Smetanova-Žižkova (plynovod): 9. 8. 15. 9.,
Smetanova (plynovod + MK): 31. 7. – 25. 8. ,
úsek Národních mučedníků-Smetanova (MK+VO): 1. 8. – 25. 8. 

,
úsek Smetanova-Žižkova (MK+VO): 18. 9. – 15. 10.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

 – 

 – 

Rekonstrukce inženýrských sítí v Kounicově ulici – jedná se 
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, 
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků.
Termíny provedení: 
Kanalizace + vodovod: 10. 7. – 20. 8. 2017,
plynovod: 21. 8. – 24. 9. 2017, 
MK: 25. 9. – 29. 10. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Tolstého – jedná se 
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, 
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci 
veřejného osvětlení v úseku mezi Čechovou a Macharovou ulicí.
Termíny provedení: 
Kanalizace+vodovod: 10. 7. – 13. 8. 2017,
plynovod: 14. 8. – 3. 9. 2017, 
MK+VO: 4. 9. – 24. 9. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce Úzké ulice – rekonstrukce vozovky, chodníku, 
parkovacích stání, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Termín provedení: 1. 8. – 15. 10. 2017.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky komunikace. 
   1. etapa – úsek nábřeží Kpt. Nálepky-Masarykova,
   2. etapa – úsek Masarykova-Kollárova.
Přístup pro pěší k sousedním domům bude zabezpečen.

Výměna kabelů ČEZ a sloupů veřejného osvětlení v obci 
Štěpánovice – investor výměny kabelů ČEZ Distribuce a.s. 
Stavbou dojde k uložení stávajících kabelů ČEZ do země, a tím 
k odstranění betonových sloupů, na kterých jsou zavěšeny i kabely 
VO. Proto dojde k postavení dvou nových samostatných sloupů 
a lamp VO na komunikaci směr „Sekrýt“.
Termín provedení: červenec-září.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Oprava asfaltových ploch v Nádražní ulici – vzhledem k výskytu 
propadů ve vozovce dojde k její částečné opravě včetně podkladní 
vrstvy v těchto místech.
Termín provedení: cca 1 týden v měsíci září.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny do-
končení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné 

- 
dokončen

- dokončen
- 

dokončen

okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních 
vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí 
investoři.

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: .

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v měsíci září 2017
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

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

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 České poště.



Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

2. 10. 2017 – 8. 10. 2017 9. 10. 2017 – 15. 10. 2017 16. 10. 2017 – 22. 10. 2017

Tajanov, 
Zahrádky za Lázněmi,
Kal, 
Beňovy,
Tupadly, 
Drslavice, 
Věckovice, 
Kydliny - 2 ks, 
Habartice,
Vítkovice, 
Pihovice,
Křištín, 
Střeziměř,
Dobrá Voda,  
Lažánky, Kosmáčov.

Lidická ulice, 
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbal. hřiště - 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul. - proti Integr. škole, 
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí, 
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

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

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– podzim 2017

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– podzim 2017
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných 

obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) 
v období od 2. 10. 2017 do 22. 10. 2017 na území města 
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže 
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (oznámení na úřední 
desce, webové stránky města, letáček).   

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání 
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrova-
ných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komu-
nálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána 
do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…). 
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů 
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru 
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, 
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné 
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel 
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu jsou nově na stejných 
stanovištích rozmístěny nálepkou označené kontejnery 
hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně vyvážené 
kontejnery jsou občanům k dispozici v období 
od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017.

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb 
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní 
dobou:

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

Pondělí – pátek

Sobota

Neděle

Období

12.00 – 19.00

14.00 – 19.00

14.00 – 20.00

duben – říjen

11.00 – 18.00

11.00 – 17.00

14.00 – 17.00

listopad - březen

Podzimní úklidPodzimní úklid
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ZDARMA

Vážení Klatované,

již 25 let je jedním z na-
šich partnerů francouzské 
Poligny. Malebné město se 
rozkládá na okraji pohoří 
Jura, které svým charak-
terem připomíná nám tak 
blízkou Šumavu. Krásná 
příroda nebyla dozajista 
jedinou pohnutkou vedoucí 
tehdejší starosty měst Pierra 
Tinguelyho a Jana Vránu 

k podpisu smlouvy o vzá-
jemné spolupráci. 

Společného mají obě 
města více. Zdárně se začaly 
rozvíjet bohaté kontakty 
mezi sportovními a kultur-
ními spolky. Mimořádného 
uznání se v Poligny dostalo 
keramickým dílům Gustava 
Fifky a o nic pozadu nezůs-
tala ani vystoupení decho-
vého orchestru mladých 
z klatovské ZUŠ pod vede-
ním Františka Kubaně. 

Za nejpodstatnější část 
naší spolupráce pak považuji 
studentské výměnné pobyty. 
V Poligny žije přibližně 5000 
stálých obyvatel. Fakticky je 
však výrazně větší, protože 
v něm sídlí řada velkých 
středních škol zaměřených 
jak na všeobecné vzdělávání, 
tak i na odbornou výuku 
v oblasti zpracování mléka. 
Ostatně mlékárenství, výroba 
sýrů a pochopitelně vína je 
pro místní tím největším 
bohatstvím. Těší mne, že 
desítky klatovských studentů 
francouzštiny dostaly šanci 

Smlouva pro budoucnostSmlouva pro budoucnost
na kratší či delší dobu po-
bývat v cizojazyčném pro-
středí. Studenti si zdokonalili 
nejen jazykové dovednosti, 
ale seznámili se s tamním 
běžným životem. Je to ne-
zaplatitelný vklad pro jejich 
osobní profesní životy i pří-
nos pro vztahy obou našich 
měst a zemí. Důležité z po-
hledu budoucnosti jsou řád 
a systematičnost, jež stu-
dentským pobytům vtiskly 
dvě paní učitelky francouz-
štiny - Danuše Bělohlávková 
z Plzně a Ivana Macháčková 
z klatovského gymnázia. 
Věřím, že jejich štafetu 
postupně převezmou jejich 
mladší kolegyně a dál tak 
budou rozvíjet hlavní smysl 
a cíl před čtvrt stoletím po-
depsané partnerské smlouvy, 
totiž přispět k překonání 
jazykových bariér a poro-
zumění mezi oběma národy. 

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Strategický plán 
rozvoje
strana 2

Výsledky veřejného fóra 
ověří anketa

strana 3

Opravy komunikací 
v říjnu 2017

strana 7

Městské kulturní 
středisko Klatovy

strana 4

Volby do Poslanecké 
sněmovny 

Parlamentu ČR
strana 6

Vybráno z obsahu:

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 7. 11. 2017 od 19.00 h
malý sál kulturního domu

Jednání rady města

 17. 10. 2017

 31. 10. 2017

Úterý

Úterý

Slavnostní přijetí na radnici v Poligny. Zleva: Pierre Tinguely, 
Christelle Morbois, Dominique Bonnet, Rudolf Salvetr, 
Ivana Macháčková a Danuše Bělohlávková

Slavnostní přijetí na radnici v Poligny. Zleva: Pierre Tinguely, 
Christelle Morbois, Dominique Bonnet, Rudolf Salvetr, 
Ivana Macháčková a Danuše Bělohlávková

Klatovští studenti v PolignyKlatovští studenti v Poligny



komunikací na bavorské (mimochodem už konečně by si čeští 
státní plánovači mohli uvědomit, že nejrychleji z Prahy do 
Mnichova se jede přes Plzeň, Klatovy, Železnou Rudu, Regen 
a Deggendorf), ale též i ve věci železničního a autobusového 
spojení. Snažíme se nezapomínat na optické sítě, které jsou 
zřejmě „informačními dálnicemi“ moderního věku a doufáme, 
že ohledně optických sítí a infrastruktury města dostojíme 
svým úkolům.

Závěrem mně dovolte, abych poděkoval všem, kteří se 
podíleli na zpracování strategie. Poděkování patří i těm, kteří 
odpověděli na naše dotazníky, zúčastnili se rozhovorů 
a veřejného projednání, kteří vznesli jakékoliv připomínky 
ke strategii rozvoje.

Přeji Vám vše dobré.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

na svém posledním zasedání 
přijalo zastupitelstvo města 
„Strategický plán rozvoje 
města Klatovy na roky 
2017  2025“ (s výhledem do 
roku 2030). Strategický plán 
patří ke koncepčním do-
kumentům, které mají ambici 
ovlivnit život města dlou-
hodobě - obdobně jako 
například územní plán, který 
jsme přijali v červnu 2016. 
Strategický plán byl vytvořen 

v úzké spolupráci se společností KPMG Česká republika s.r.o., 
která nám poskytla své služby a know how. Strategie 
byla vytvořena v souladu s doporučeními a metodikou pro 
tvorbu strategických plánů. První, analytická část, se podrobně 
věnuje výchozí situaci a podmínkám města: obsahuje 
socioekonomickou a tematickou analýzu současného stavu, 
součástí jsou i výsledky dotazníkového šetření obyvatel 
a návštěvníků města, rozhovory s občany města, výsledky 
veřejného projednání. První část je završena tzv. SWOT 
analýzou.

Druhá část pak obsahuje definici rozvojové strategie nebo 
též vize rozvoje města. Vzhledem k tomu, že analytická část 
„vyšla“ pro město Klatovy příznivě, je snahou navázat na vše 
dobré, čeho bylo v minulém období dosaženo, správně 
formulovat vizi rozvoje (do roku 2030). Aby byly strategie 
a vize praktické, jsou stanoveny dílčí tematické cíle, opatření 
a projektové záměry, které mohou být představitelům města 
v daném období určitým vodítkem k dosažení cílového stavu: 
aby Klatovy byly příjemným místem pro život, aby rozvíjely 
příležitosti pro své občany v oblasti zaměstnání, podnikání 
a inovací, aby se „domů“ vraceli a mohli vracet ti, kteří 
v určitém období svého života odcházejí za vzděláním 
a zkušenostmi „do světa“, aby Klatovy byly „Bránou Šumavy“, 
která je otevřená a vstřícná k těm, co přicházejí i co tu žijí, 
respektují-li ovšem hodnoty, na nichž „stojí náš svět.“

Pro ty, kteří neradi studují rozsáhlé dokumenty /strategie má 
cca 70 stránek/ doporučuji „mapu strategie rozvoje města 
Klatovy“, v níž je přehledně a podrobně strategie shrnuta. 
Strategický plán včetně „mapy strategie“ je k dispozici na 
našich webových stránkách. Vím, že Klatované jsou zvídaví 
a vzdělaní lidé, kteří si rádi dělají svůj vlastní názor, proto si 
dovolím pozvat Vás na webové stránky města k přečtení celé 
strategie a na závěr svého příspěvku do Zpravodaje zdůrazním 
jednu oblast, kterou považuji za velmi důležitou. Možná je 
jakousi strategickou prioritou sui generis (jak hezky říkali 
latiníci) s výjimečným vztahem k oblastem ostatním: 
aby Klatovy byly napojeny na všechny myslitelné 
„komunikační dálnice současného světa.“ Aby z Klatov 
nebylo tzv. nikam daleko. I proto budeme i nadále „tlačit“ na 
stát (a vím, kolik úsilí to stojí např. současného starostu) ve 
věci přivaděče k dálnici, ale i obchvatu města, napojení našich 

–
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Vážení občané,

25. září se v sále Střední 
zemědělské a potravinářské 
školy v Klatovech uskutečni-
lo Fórum zdravého města 
a místní Agendy 21 k udrži-
telnému rozvoji města. Pro 
zájemce bylo připraveno osm 
okruhů od vztahu občana 
k úřadu, přes životní prostředí 
a sociální oblast až po 
podporu drobného podnikání 
a vzdělávání. Novinkou byl 
stůl mladých. Každý okruh 
měl svého odborného garanta, 

který byl nápomocen všem, kteří přišli diskutovat k danému 
tématu. U každého stolu se pak formulovaly náměty, priority 
a problémy, z nichž přítomní vybrali vždy dva pro ně zásadní. 
Následně mohli zvolené náměty všichni znovu ohodnotit, a tím 
vyplynulo 13 základních problémů a námětů. 

V jednotlivých pracovních skupinách lidé diskutovali 
a zaznamenávali různé nápady a podněty, ze kterých pak 
účastníci s garantem formovali dvě základní témata, která byla 
během diskuze vyhodnocena jako nejzajímavější v dané oblasti 
života ve městě. Tato témata jsou dále předmětem ověřovací 
ankety. Anketní dotazník je součástí tohoto vydání Klatovského 
zpravodaje a je možné jej vyzvednout i odevzdat v klatovském 
informačním centru, či vyplnit elektronicky na webu města. 
Podotýkám, že každý občan může vyplnit pouze jeden anketní 
lístek. S výsledky budou občané seznámeni opět v Klatovském 
zpravodaji a na webových stránkách města Klatov.

Doprovodným programem fóra byla tzv. pocitová mapa 
města. Účastníci postupně označovali na mapě body, které byly 
odpověďmi na otázky typu např. „Kde se cítíte/necítíte 
bezpečně?“, „Kde jste na město hrdý?“, „Kde trávíte volný 
čas?“, „Kde je špatná dopravní situace?“. Jedná se o prostředek 
participativního plánování veřejných prostor. Výsledky, se 
kterými budou občané následně seznámeni, zpracuje 
Univerzita Palackého v Olomouci.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Výsledky veřejného fóra ověří anketa

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 České poště.

Anketa
Desatero témat města Klatov

Už víme, jaká jsou… ale…

souhlasíte s nimi?

Níže uvedená témata, která vyplynula ze setkání občanů 
Klatov na Fóru Zdravého města 25. 9. 2017 v sále Střední 
školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. 

Neúčastnili jste se tohoto setkání? 
Nevadí, zajímá nás i Váš názor!

Prosíme Vás, abyste označili , která považu-
jete za nejdůležitější a jejichž řešení by podle Vašeho názoru 
mělo být upřednostněno.
Anketa je řazena podle abecedy, nikoliv podle důležitosti 
námětů - tu jim dáte svými hlasy.

Chybějící kontejnery na zbytkové oleje z domácností
Malá dostupnost odborné pomoci pro děti (psycholog, 
psychiatr)
MHD k plaveckému bazénu (min. v době plaveckého 
výcviku)
Nedostatek osobních asistentů pro děti a dospělé
Oddělit předškoláky v MŠ od ostatních mladších dětí
Podpora místních řemeslníků 
Větší bezpečnost ve městě 
Více cyklostezek ve městě 
Volnější přístup na dětská hřiště 
Volnočasové aktivity v parcích (horolezecká stěna, in-line 
dráha, lanová dráha ve stromech)
Vybudování školního hřiště – sportovní areál ZŠ Klatovy 
Tolstého
Zabývat se problematikou psích výkalů
Zajistit zkvalitnění kalendáře kulturních a sportovních akcí

TERMÍN odevzdání dotazníku je do 31. 10. 2017
Dotazník můžete odevzdat v Informačním centru Vídeňská 
č.p. 66 nebo vyplnit elektronicky na webu města.
S výsledkem budou občané seznámeni v Klatovském 
zpravodaji a na webových stránkách.
Děkujeme za Váš čas a zájem o město!

max. 2 témata
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21. 10. | sobota | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru | 
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH – Zabijačkové hody 
ve spolupráci s firmou MASO WEST s.r.o., MAS Pošumaví z.s. 
a Úhlavou o.p.s. Prodej farmářských výrobků a výpěstků. 
Prezentace vítězných potravin soutěže Regionální potravina 
Plzeňského kraje 2017.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:

14. 10. ǀ sobota ǀ 14.00 a 16.00 ǀ loutková scéna KD, 
vchod od OD Lidl ǀ 
TŘI PŘÁNÍ
Premiéra marionetové pohádky A. Pruchy. 
Zveme malé i velké diváky.

21. 10. | sobota | 12.00 | KD | 
MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY
VIII. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích.

28. 10. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ sál klatovské radnice ǀ
Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2017
Účinkují: Jana Boušková – harfa, Josef Špaček – housle
Koncert ke státnímu svátku. 

28. 10. ǀ sobota ǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ 
PLES HANDICAPOVANÝCH 2017
Spolupořadatel MKS Klatovy. 

VÝSTAVY:

PŘIPRAVUJEME: 

Předprodej vstupenek online na: .
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 se zaregistrujte na . 
Najdete nás též Facebooku 
Z  akcí MKS je vždy natočená reportáž, ke zhlédnutí na 
www.filmpro.cz.

2. 10. – 15. 15. ǀ pracovní dny ǀ 
9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ 
EVELÍNA KOLÁŘOVÁ – POEZIE 
DVĚMA JAZYKY
Výstava básní.

1., 8., 15., 22., 29. 10. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Termíny – neděle:
Listopad 5., 12., 19., 26.
Závěrečná lekce: 26. 11. 2017 
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin, 
Pokročilí:     19.00 – 21.00 hodin, 
Taneční vede Jiří Hájek.

1. 11. | středa | 19.00 | KD | LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ
Náhradní koncert za zrušený termín v březnu!

6. 11. ǀ pondělí ǀ 19.00 ǀ velký sál KD ǀ TANČÍRNA
Taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra 
Jiřího Hájka. 

17. 11. ǀ pátek ǀ 19.00 ǀ sál klatovské radnice ǀ 
Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2017 – Salome 
– Pásmo písní Karla Kryla
Účinkují: Pavel Batěk – zpěv; Barbora Plachá – harfa; Tomáš 
Kůgel – klarinet; Petr Šťastný – kytara. Koncert ke státnímu 
svátku.

29. 11. | středa | 19.00 | KD | 
JANEK LEDECKÝ ,,VÁNOČNÍ TOUR 2017“
Host: ZUŠ Klatovy – pěvecký sbor pod vedením Jaroslava 
Pletichy.

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.facebook.com/mksklatovy/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY

vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na 
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.
3. 8.10. ŽS KLATOVY, ČAPKOVA - 1. část vystoupení žáků školy
10. 15.10. ŽS KLATOVY, ČAPKOVA - 2. část vystoupení žáků školy
17. 22.10. BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY 2017 
24. 29.10. DIVADLO PLÁNICE - 1. část „Jen žádný sex, prosím...“
31.10. 5.11. DIVADLO PLÁNICE - 2. část „Jen žádný sex, prosím...“
Od středy do neděle na konci Zpráv z regionu MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady 
z Klatov a okolí.
Podrobný program přímo ve vysílání nebo na www.filmpro.cz.

www.filmpro.cz
–

–
–
–
–

–
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VÝSTAVY:

Čítárna:
Ivana Sýkorová - Sovy
Galerie knihovny: 
České exlibris – 154 exlibris od významných českých grafiků

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

Čtvrtek 12. října 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Klatovský double
Dušan Kučera představí nové sbírky Od srdce a od plic a Zvířátka a 
potvůrky
Zazní pár fejetonů, zpívat a hrát bude Radek Sedláček

Čtvrtek 19. října 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Cestopisný pořad Jany Dvorské
NOVÝ ZÉLAND – JIŽNÍ OSTROV – 2. díl.
Opět procestujeme ostrov od severu k jihu, od západu na východ. 
Budeme se toulat v horách, odpočívat na plážích atd.

Čtvrtek 26. října 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Černá věž v proměnách času
Beseda Martina Kříže o dominantě Klatov u příležitosti letošního 
460. výročí dostavění věže

Šumavský spolek Vimperk společně s barovským spolkem 
Heimatverein d Ohetaler Riedlhütte připravily výstavu
Zaniklé sklářské hutě v Bavorském lese a na Šumavě. 
Výstava vznikla za podpory EU. Znázorňuje 170 míst zaniklých 
sklářských hutí na Šumavě a v Bavorském lese. 
Výstava bude zahájena v Městské knihovně Klatovy 2. listopadu 2017 
v 18 hodin přednáškou ve společenském sále 

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy
– říjen 2017 www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
13. 10. pátek od 19.00, 
mimo předplatné, divadlo Klatovy
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM A J. A. NÁHLOVSKÝM
Zcela nová talk show na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Vstupné  290,- Kč      

15. 10. neděle od 19,30, 
předplatné skupiny P, divadelní klub Klatovy
LIMBO TOUR 2017
Limbo patří již více než 10 let mezi špičku současného českého jazzu. 
S touto kapelou zažijete neobvyklý, autentický večer protknutý původní 
originální a pestrou hudbou.
Hrají: 
Pavel Hrubý – saxofonista, bassclarinet
František Kučera – trumpet, flugelhom
Taras Voloshchuk – double bass
Dušan Černák – drums

19. 10. čtvrtek od 19.30, 
předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Neil Simon
Komedie o vztazích a „ideálním“ soužití kamarádek, které konečně 
mohou začít žít po svém.
Režie: Viktor Pavlovič             Agentura Familie
Hrají: Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Vendula Křížová / Daniela 
Choděrová, Dana Batulková / Kateřina Seidlová, Čestmír Gebouský / 
Marcel Vašinka / Libor Hruška

22. 10. neděle v 15.00, 
předplatné skupiny D, divadlo Klatovy
EMMA A TROLLÍ SEN
Petra Johansson
Emma a trollí sen je severská pohádka, ve které se diváci setkají 
s trollem Morganem a jeho energickou babičkou. Zavede je za nimi 
dívka Emma, která je na prázdninách u své babičky na švédském 
venkově. 
Režie: Petra Johansson              Divadlo BLAMA
Hrají: Petra Johansson, Michal Šturman, Marcela Nohýnková, Blanka 
Zdichyncová

29. 10. neděle od 19.30, 
předplatné skupiny B, divadlo Klatovy
P.R.S.A.
Eugeniusz Szybal 
Hořká rodinná komedie a dámská jízda nejen pro ženy. 
Režie: Vojtěch Štěpánek           Divadlo Palace
Hrají: Ilona Svobodová, Eva Lecchiová, Kristýna Leichtová, Jana 
Bernášková, Ivana Wojtylová, Jaromír Nosek / Richard Trsťan...

Připravujeme na listopad:

9. 11. čtvrtek od 19.30, 
mimo předplatné, divadlo Klatovy
prodej vstupenek od 11. září 2017, vstupné Kč: 350/340/330,-
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU
Božena Němcová
Martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro tři herce k výročí 155 let od 
smrti Boženy Němcové 
Text a režie: Miloš Horanský
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka, Tomáš Pavelka

Rezervace a prodej vstupenek:   tel. 376 320 043 
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
predprodej@divadloklatovy.cz

www.divadlo.klatovy.net
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b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky.

Voličský průkaz předá MěÚ voliči nejdříve 15 dnů před 
dnem voleb, tj. 5. října 2017, anebo jej zašle na jím uvedenou 
adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat i na adre-
su zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 
V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento 
zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně 
je možné přistoupit k hlasování.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským 
průkazem, je povinen po prokázání své totožnosti a státního 
občanství ČR průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Poté 
obdrží sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném 
volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ 
volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, 
nebude mu hlasování umožněno.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 proběhnou volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Voliči v Klatovech volí v těchto 
stálých volebních okrscích:

Možnost hlasování na voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním 
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na 
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku 
na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

O voličský průkaz lze požádat:

1) osobně na podatelně MěÚ (budova nám. Míru 62) 
- v tomto případě není písemná žádost vyžadována. 
O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. 10. 2017 
do 16.00 hodin.

2)  podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 13. 10. 2017 - pro písemné podání není žádný 
předepsaný formulář. Podání může být učiněno v této 
formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče,

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1 Střední průmyslová škola nábř. kpt. Nálepky 362

2 MŠ Koldinova Koldinova 445

3 Střední průmysl. škola  (bývalá ISŠ) Voříškova 526

4 MŠ U Pošty Sídliště U Pošty 682

5 Tělocvična Vodojem Studentská ul.

6 MŠ Studentská Studentská 601

7 ZŠ Masarykova Nár. mučedníků 185

8 Gymnázium Nár. mučedníků 347

9 Hasičský záchranný sbor Aretinova 129

10 ZŠ Tolstého Tolstého 765

11 MŠ Karafiátová Karafiátová 830

12 Reg. centrum soc. integrace Plánická 174

13 MŠ Máchova Máchova 668

14 Penzion pro důchodce Podhůrecká 815

15 Hřiště TJ Luby Luby 5

16 Statek Sobětice s.r.o. Sobětice 46

17 MŠ Kal Kal 3

18 OV Kydliny Kydliny 2

19 SDH Habartice Habartice 59

20 KD Točník Točník 74

21 SDH Štěpánovice Štěpánovice 19

22 KD Dehtín Dehtín 34

23 KD Vícenice Vícenice 16

24 OV Otín Otín 17

25 OV Tajanov Tajanov 14

26 Myslivna, Tupadly Tupadly 23

27 SDH Drslavice Drslavice 1

28 OV Křištín Křištín 20

čís. sídlo okrsku adresa okrsku
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Rekonstrukce inženýrských sítí v Lidické ulici – jedná se o rekon-
strukci plynovodního a vodovodního řadu, následně celoplošnou 
opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Úsek Smetanova-Žižkova (vodovod): 10. 7. – 27. 8. - dokončen,
úsek Národních mučedníků-Smetanova (plynovod): 17. 7. 11. 8. 

,
úsek Smetanova-Žižkova (plynovod): 9. 8. 15. 9. ,
Smetanova (plynovod + MK): 31. 7. – 31. 8. ,
úsek Národních mučedníků-Smetanova (MK+VO): 1. 8. – 31. 8. 

,
úsek Smetanova-Žižkova (MK+VO): 18. 9. – 15. 10.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

 – - 
dokončen

 – - dokončen
- dokončeno

- 
dokončen

Rekonstrukce inženýrských sítí v Kounicově ulici – jedná se 
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, 
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků.
Termíny provedení: 
Kanalizace + vodovod: 10. 7. – 20. 8. 2017 - dokončen,
plynovod: 21. 8. – 24. 9. 2017 - dokončen, 
MK: 25. 9. – 29. 10. 2017.
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce inženýrských sítí v části ulice Tolstého – jedná se 
o rekonstrukci kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu, 
následně celoplošnou opravu vozovky a chodníků a rekonstrukci 
veřejného osvětlení v úseku mezi Čechovou a Macharovou ulicí.
Termíny provedení: 
Kanalizace+vodovod: 10. 7. – 13. 8. 2017 - dokončen,
plynovod: 14. 8. – 3. 9. 2017 - dokončen, 
MK+VO: 4. 9. – 24. 9. 2017 z důvodu nekvalitního podloží došlo 
k jeho sanaci v tl. 40 cm, termín dokončení prodloužen do 27. 10. 
Práce se provedou za úplné uzavírky dotčených komunikací. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce Úzké ulice – rekonstrukce vozovky, chodníku, 
parkovacích stání, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Termín provedení: 1. 8. – 22. 10. 2017.
Práce se provedou po etapách za úplné uzavírky komunikace. 
   1. etapa – úsek nábřeží Kpt. Nálepky-Masarykova - dokončena,
   2. etapa – úsek Masarykova-Kollárova.
Přístup pro pěší k sousedním domům bude zabezpečen.

Výměna kabelů ČEZ a sloupů veřejného osvětlení v obci 
Štěpánovice – investor výměny kabelů ČEZ Distribuce a.s. 
Stavbou dojde k uložení stávajících kabelů ČEZ do země, a tím 
k odstranění betonových sloupů, na kterých jsou zavěšeny i kabely 
VO. Proto dojde k postavení dvou nových samostatných sloupů 
a lamp VO na komunikaci směr „Sekrýt“.
Termín provedení: červenec-září.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Oprava povrchu komunikace na pp.č. 6596 v obci Pihovice 
– odstranění nekvalitního povrchu MK, úprava pláně se zhutněním, 
vyrovnání povrchu podkladní vrstvou, položení nového 
asfaltobetonu.
Termín provedení v období od 2. 10. do 30. 11.
Práce se provedou za úplného uzavření dotčené komunikace. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny do-
končení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné 
okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních 
vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí 
investoři.

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: .

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v měsíci říjnu 2017
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

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

- velikost nebytového prostoru je 240 .

Další informace o pronájmu: 
e-mail: 
telefon  376 312 184, 736 645 218, 602 154 673
- možnost prohlídky a bližší informace na výše uvedených 
kontaktech.

2m

www.snklatovy.cz
snklatovy@snklatovy.cz

Město Klatovy
zastoupené

Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

NABÍZÍ PRONÁJEM
nebytového prostoru 

v Plánické ul. 3/I, Klatovy 

Úzká uliceÚzká ulice foto: Rudolf Lang



Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

2. 10. 2017 – 8. 10. 2017 9. 10. 2017 – 15. 10. 2017 16. 10. 2017 – 22. 10. 2017

Tajanov, 
Zahrádky za Lázněmi,
Kal, 
Beňovy,
Tupadly, 
Drslavice, 
Věckovice, 
Kydliny - 2 ks, 
Habartice,
Vítkovice, 
Pihovice,
Křištín, 
Střeziměř,
Dobrá Voda,  
Lažánky, Kosmáčov.

Lidická ulice, 
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbal. hřiště - 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul. - proti Integr. škole, 
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí, 
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

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

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– podzim 2017

Informace k rozmístění velkoobjemových 

kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 

– podzim 2017
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných 

obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) 
v období od 2. 10. 2017 do 22. 10. 2017 na území města 
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže 
uvedeného rozpisu. V případě nutné změny stanoviště 
kontejnerů v jednotlivých lokalitách budou občané o změně 
informováni způsobem v místě obvyklým (oznámení na úřední 
desce, webové stránky města, letáček).   

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání 
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrova-
ných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komu-
nálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána 
do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…). 
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů 
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru 
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, 
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné 
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel 
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu jsou nově na stejných 
stanovištích rozmístěny nálepkou označené kontejnery 
hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně vyvážené 
kontejnery jsou občanům k dispozici v období 
od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017.

Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb 
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní 
dobou:

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

Pondělí – pátek

Sobota

Neděle

Období

12.00 – 19.00

14.00 – 19.00

14.00 – 20.00

duben – říjen

11.00 – 18.00

11.00 – 17.00

14.00 – 17.00

listopad - březen

Podzimní úklidPodzimní úklid
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ZDARMA

Vážení Klatované,

je snad planým připomínáním, 
že všechny tři výše zmíněné 
živly nás provází celým ži-
votem a popravdě řečeno si 
ho bez nich neumíme ani 
představit. V absolutní většině 
nám jej dělají příjemnějším, 
voda je pak pro nás naprostou 
nezbytností. Běda však, když 
se nám vymknou z kontroly, 
jako se tomu stalo o svátečním 
víkendu 28. října. 

V soboru večer rozsáhlý 
požár výrazně poničil velmi 
hezky opravenou historickou 
budovu sýpky ve Štěpánovi-
cích. Kvílení sirén však neustá-

valo ani v neděli, kdy se naším 
městem, ostatně jako téměř 
celým územím republiky, pro-
hnala silná vichřice. Její řádění 
zanechalo značné materiální 
škody. Pády několika desítek 
stromů zneprůjezdnily místní 
komunikace, poškodily některá 
auta či ploty domů. Újmy 
doznalo i dopravní značení či 
veřejné osvětlení. Odstraňo-
vání škod započalo neprodleně. 
Do jejich likvidace se oba dny 
po boku profesionálních hasičů 
zapojily také sbory dobro-
volných hasičů z Klatov, Lub, 
Štěpánovic a Švihova. Plné 
ruce práce měli i pracovníci 
technických služeb. Myslím, že 
jim všem právem patří podě-
kování za to, že již během 
neděle bylo město opět plně 
průjezdné a následně pak 
svižně postupovaly další 
úklidové práce.

O vodě se chci zmínit 
v úplně jiné souvislosti, než 
býváte zvyklí. Před třemi roky 
vyschla celá řada studen 
v Točníku. Vzhledem k po-
kračujícímu trendu snižování 
zásob podzemních vod se tak 
oživil záměr na vybudování 
vodovodu do této městské 
části. Přes získání dotačního 
spolufinancování nebudou 
náklady města malé (předpo-

Oheň, vítr, voda…Oheň, vítr, voda…
kládaná investice – 63 mil. Kč, 
dotace – 29 mil. Kč, vlastní 
zdroje – 34 mil. Kč). Nejedná 
se tak v žádném případě 
o záměr ekonomicky výhodný, 
avšak z pohledu zásobování 
obyvatel nejzákladnější suro-
vinou rozhodně potřebný. Je 
pochopitelné, že takto velká 
stavba se musí alespoň zčásti 
promítnout i do ceny vodného 
a stočného. Zásah to ale nebude 
dramatický. Porovnáme-li totiž 
tyto ceny v rámci České re-
publiky (viz 

), kdy se tyto 
pohybují od 47,73 Kč/m  
v Krnově až po 105,30 Kč/m  
v Turnově, patříme se souhrn-
nou cenou 62,51 Kč/m  mezi 
města pro spotřebitele nejpří-
znivější. Jednoznačně se v ní 
odráží dlouhodobá, rozumná 
strategie klatovských zastupi-
telů, kteří si ponechávají 
kontrolu nad základními 
komunálními službami. I díky 
tomu mohli dát vodovodu do 
Točníka „zelenou“.

www.klatovy.cz/ 
mukt/dalsi.asp
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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Regenerace panelového 
sídliště Pod Hůrkou

strana 2

Výtěžek Klatovského 
klášterního bazaru půjde 

na Chaloupku
strana 3

Městské kulturní 
středisko Klatovy

strana 4

Zimní údržba 
v Klatovech 

a integrovaných obcích
strana 6

Anketa provozovnu roku 
strana 8

Vybráno z obsahu:

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 12. 12. 2017 od 19.00 h
malý sál kulturního domu

Jednání rady města

Úterý  5. 12. 2017



a nedostatky v průběhu výstavby. Připomenu, že loni jsme 
investici zahájili v oblasti Prusíkovy ulice (komunikace, 
chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení). Letos jsme řešili 
„okolí Prusíkovy ulice“ (chodníky mezi panelovými domy, 
veřejné osvětlení, sadové úpravy, víceúčelové hřiště, 3 dětská 
hřiště, mobiliář). V loňském roce jsme na stavební úpravy 
vynaložili téměř 8 milionů korun, obdobnou částku jsme 
z rozpočtu vyčlenili i letos. Díky zastupitelkám a zastupitelům 
regenerace proběhla, byť se nám na ni nepodařilo získat 
předpokládanou dotaci. Nemohu se nepodivit tomu, jak byla 
nastavena kritéria „přidělení“ dotace, když za kvalitu projektu 
jsme získali maximum hodnotících bodů, nicméně „lokalita“ 
a skutečnost, že nám v předchozí etapě „nebyla také přidělena 
dotace“, projekt posunuly mezi projekty nepodpořené ani letos. 

Sdílené daně

První listopadová tranše (platba na účet města) sdílených 
daní ve výši 16,8 mil. Kč 
znamená, že rozpočet, který 
jsme si na letošní rok s určitou 
mírou opatrnosti stanovili na 
částku 235 mil. Kč, je naplněn. 
Pokud vývoj sdílených daní 
udrží současný trend, dá se 
očekávat celkový roční příjem 
ze sdílených daní, jež jsou 
základním zdrojem příjmů 
města, na úrovni cca 270 mil. Kč. Příznivý vývoj hospodaření 
je solidním základem k jednání o rozpočtu na rok 2018.

Odhad vývoje sdílených daní na rok 2018 je „klíčem 
k rozpočtu“ i tohoto roku. Budeme mu proto věnovat 
mimořádnou pozornost při jednáních o rozpočtu města na příští 
rok. Pokud vše půjde dle naplánovaného harmonogramu, bude 

rozpočet města předložen na jednání zastupitelstva 12. prosince 
2017 tak, abychom do nového „osmičkového“ roku mohli 
vstoupit se schváleným rozpočtem.

Přeji Vám vše dobré.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Vážení čtenáři,

i v letošním roce pokračovala 
regenerace panelového síd-
liště Pod Hůrkou, a to tzv. 
druhou částí 1. etapy celkové 
rekonstrukce tohoto sídliště. 
Celá regenerace je projektem, 
jehož rozpočet přesáhne 160 
mil. Kč, proto je nutné usku-
tečňovat ji postupně, v samo-
statných, logických etapách 
a částech. Projekt regenerace 
zpracoval Ing. Radek Pikhart. 
Regeneraci zpravidla před-

chází rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem (tj. 
teplovodu), v letošním roce se však tyto dvě akce „potkaly“ na 
území sídliště, což s sebou neslo nejen nároky na koordinaci 

prací a komunikaci s různými dodavateli, ale i trpělivost ze 
strany obyvatel sídliště. Posílili jsme stavební dozory, stojíme 
o to, aby vše probíhalo hladce a mrzí nás jakékoliv chyby 
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Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou

mil. Kč 
k 31. 10.

199,9

219,1

181,0

Rok

2016

2017

2015

181,02014

Vývoj sdílených daní:

Druh daně   
/ – údaje v tis. Kč

Daň z příjmů – fyz. osoby závislá činnost

Dań z příjmů – kapitálové výnosy

Daň z příjmu – právnické osoby

Celkem

Daň z přidané hodnoty

Daň z příjmu – fyz. os. sam. výd. činnost

Rozpočet 2017 

59.645,0

5.005,0

56.590,0

112.470,0

235.000,0

1.290,0

59.462,8

5.351,7

52.278,7

117.460,1

235.869,1

1.315,9

Stav po 1. tranši 
listopad 2017 

Vývoj plnění rozpočtu:
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Vážení občané,

advent bude v našem městě 
opět ve znamení celé řady 
zajímavých akcí. Jejich 
přehled najdete v samostatné 
skládačce – přehledu advent-
ních a vánočních akcí, která 
bude k dispozici v informač-
ním centru a na dalších mís-
tech. V elektronické podobě 
pak na webových stránkách 
informačního centra a měst-
ského kulturního střediska. 
Najdete v ní akce nejen města, 
ale i dalších organizátorů. 

Adventní doba pomyslně začne rozsvícením vánočního stromu 
na náměstí Míru v pátek 1. prosince v 17.45 hodin. Následovat 
bude v neděli 3. prosince v rámci projektu Zdravé město 
„Voňavá adventní neděle“ už tradičně v sále Střední školy 
zemědělské a potravinářské Klatovy, kde společně rozsvítíme 
první svíčku na adventním věnci. 

V sobotu 9. prosince se uskuteční rovněž v rámci projektu 
Zdravé město už sedmý ročník Klatovského klášterního bazaru, 
který najdete opět na prostranství před bývalým domini-
kánským klášterem v Plánické ulici. Jeho výtěžek pomůže 
vybavit interiér klatovské kaple Zjevení Panny Marie, kterou 

známe spíš pod 
lidovým označením 
„Chaloupka“. Kaple 
stojí na místě dom-
ku Ondřeje Hirsch-
bergera, ve kterém 
8. července 1685 
krvácel obraz Panny 
Marie Klatovské. 
Po církevním uzná-
ní zázraku byl obraz 
přenesen na oltář 
farního kostela a na 
místě chalupy záhy 
vznikla kaple. Kla-
tovy se staly vý-
znamným poutním 
místem a příští rok 
si připomeneme již 
333. výročí zázraku, 
který dodnes slaví-
me v podobě každo-
roční pouti. V minu-
losti kaple byla 

zrekonstruována a získala i novou fasádu. V interiéru toho však 
mnoho nenajdeme, chybí i oltář. Klatovský keramik Gustav 
Fifka se proto rozhodl připravit návrh na vybavení interiéru tak, 
aby zde vznikl nový oltář a místa k sezení a prázdné stěny 
oživila figurální keramická díla. Myslím, že by si kaple 
takovéto vylepšení zasloužila. Přispět můžete i Vy, buď na 
speciální účet č. 001046-0821048319/0800 zřízený na tuto 

veřejnou sbírku či tím, že přijdete na Klatovský klášterní bazar 
a něco pěkného si zde koupíte. Dražba zajímavých předmětů 
bude letos v 11.00 hodin. Na Klatovském klášterním bazaru se 
podílí celá řada dobrovolníků z Klatovského okrašlovacího 
spolku, klatovského Domu dětí a mládeže, Rotary klubu 
Klatovy, městského úřadu a dalších. Těm všem patří 
poděkování.

V rámci adventního programu se můžete těšit například 
v úterý 5. prosince na Nebeské náměstí s průvodem čertů 
a andělů se zábavným programem Hitrádia FM plus či ve 
středu 13. prosince na náměstí na Zpívání koled s Českým 
rozhlasem, kde v programu vystoupí mimo jiné zpěvák David 
Deyl. 

Tradiční adventní trhy s vánoční a řemeslnou tématikou se 
budou konat v neděli 10. prosince, v neděli 17. prosince 
a v následujících dnech od středy 20. prosince do soboty 
23. prosince, ve všední dny do 17 hodin, v sobotu do 16 hodin. 
Jejich součástí bude také kulturní program.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Výtěžek Klatovského klášterního bazaru 
půjde na Chaloupku

Figurální keramika Gustava Fifky.Figurální keramika Gustava Fifky.
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16. 11. ǀ čtvrtek ǀ 19.30 ǀ velký sál KD ǀ 
KONCERT SKUPINY HARLEJ 
Podzimní turné „Hodný holky zlý kluky chtěj“. Host: Dilated.

17. 11. ǀ pátek ǀ 19.00 ǀ sál klatovské radnice ǀ 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 
KLATOVY 2017 – SALOME – Pásmo písní Karla Kryla
Účinkují: Pavel Batěk – zpěv; Barbora Plachá – harfa; 
Tomáš Kůgel – klarinet; Petr Šťastný – kytara. 
Koncert ke státnímu svátku.

27. – 28. 11. ǀ pondělí – úterý ǀ od 9.00 ǀ kulturní dům ǀ 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NEJEN PRO DĚTI 
KLATOVSKÝCH MŠ A ZŠ
Letos budeme zdobit jeden velký VÁNOČNÍ STROM ozdobami 
a vánočními motivy, které si samy děti vytvoří pod vedením 
zkušených lektorek přímo v kulturním domě.

29. 11. | středa | 19.00 | velký sál KD | 
JANEK LEDECKÝ - VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
Host: ZUŠ Klatovy – pěvecký sbor SEDMIKRÁSKY pod 
vedením Jaroslava Pletichy.

30. 11. ǀ čtvrtek ǀ 17.00 ǀ kulturní dům ǀ 
VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ S FLORISTKOU HANOU 
KINDELMANNOVOU ŠEBESTOVOU 
Načerpejte inspiraci na zdobení svých příbytků v nadcházejícím 
Adventu.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2018:
Termín podávání přihlášek bude zahájen v pondělí 13. 11. 2017 
v 6.00 hod. na webových stránkách MKS , 
kde zároveň naleznete pokyny pro přihlášení a podrobnosti 
k organizaci kurzu. 
Jarní taneční pro mládež se bude konat ve dvou za sebou jdoucích 
kurzech od 17.00 hodin a od 20.00 hodin. 
Zahajovací lekce obou kurzů bude 19. ledna 2018.

do 15. 12. ǀ pracovní dny ǀ 
9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ 
EVELÍNA KOLÁŘOVÁ – POEZIE DVĚMA JAZYKY
Výstava básní.

5., 12., 19., 26. 11. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin, 
Pokročilí:     19.00 – 21.00 hodin, 
Taneční vede Jiří Hájek.

PLESOVÁ SEZÓNA V KD:

2017: 
18. 11. Maturitní ples Střední škola zemědělská a potravinářská
25. 11. Maturitní ples Střední průmyslová škola
9. 12. Maturitní ples Gymnázium Klatovy
15. 12. Ples firmy Intertell
16. 12. Matur. ples Gymnázium Klatovy

2018:
12. 1. Drůbežářský ples
20. 1. Ples firmy Maso West  
10. 2. Škoda team ples

www.mksklatovy.cz

VÝSTAVY:

14. 2. Masopust seniorů
17. 2. Klatovský městský bál
24. 2. Pekařský ples
3. 3. Country bál

1. 12. ǀ pátek ǀ 17.45 ǀ Klatovy náměstí Míru ǀ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Tradiční akce s kulturním programem. 

5. 12. ǀ úterý ǀ 16.45 ǀ Klatovy náměstí Míru ǀ 
NEBESKÉ NÁMĚSTÍ aneb PO ČERTECH DOBRÁ 
ZÁBAVA S HITRÁDIEM FM PLUS - zábavný program pro děti 
i dospělé. 
16.45 – průvod Mikulášů, andělů a čertů od Černé věže okolo 
náměstí. 
17.00 – zábavný program na pódiu s Hitrádiem FM plus, soutěže, 
fotokoutek a další čertoviny. Mediálním partnerem je HITRÁDIO 
FM Plus.

10. 12. ǀ neděle ǀ 13.00ǀ Klatovy náměstí Míru ǀ 
ADVENTNÍ NEDĚLE 
Vánoční atmosféru zpříjemní skupina ŠTREKA. 

17. 12. ǀ neděle ǀ 13.00 ǀ Klatovy náměstí Míru ǀ 
ADVENTNÍ NEDĚLE
Vánoční atmosféru zpříjemní TOMÁŠ KOČKO ORCHESTR. 

20. – 23. 12. ǀ středa – sobota ǀ 9.00 – 17.00; sobota do 16.00 ǀ 
Klatovy náměstí Míru ǀ  ADVENTNÍ TRHY 
Ve vánočním programu vystoupí soubory klatovských MŠ, ZŠ, 
ZUŠ, DDM a dalších klatovských zájmových organizací.

31. 12. ǀ neděle ǀ 21.00 ǀ kulturní dům ǀ SILVESTR 2017 
K tanci a poslechu hrají UKRADENÝ VJECY.

PŘIPRAVUJEME: 

Předprodej vstupenek online na: .
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 se zaregistrujte na . 
Najdete nás též Facebooku 
Z  akcí MKS je vždy natočená reportáž, ke zhlédnutí na 
www.filmpro.cz.

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
www.facebook.com/mksklatovy/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY
vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na 

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.-19.11. SUŠDIVOCH, SUŠICE - 2. část „Babička v trenkách“
21.-26.11. JANOVIČTÍ OCHOTNÍCI - 1. část 
28.11.-3.12. JANOVIČTÍ OCHOTNÍCI - 2. část 
Od středy do neděle na konci Zpráv z regionu MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady 
z Klatov a okolí.
Podrobný program přímo ve vysílání nebo na www.filmpro.cz.
Naše sledovanost stoupla přes 40.000 diváků.
Jako poděkování za to, že se díváte, pro vás připravujeme vysílání v HD 
kvalitě.

www.filmpro.cz

–

„A pak že nebe není!“
„A pak že nebe není!“
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VÝSTAVY:

Čítárna:
Natálie Vítovcová – korálkové ozdoby
Galerie knihovny: 
Rok české grafiky
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
„Malující nemalíři“ – práce skupinky lidí od dětí po dospělé, kteří 
strávili svoji dovolenou se štětcem v ruce v krásném prostředí na Baště 
Bošilec na jihu Čech pod vedením skvělé plzeňské malířky Zdeňky 
Zemanové.
Schodiště jezuitské koleje:
Zaniklé sklářské hutě v Bavorském lese a na Šumavě

Pondělí 20. listopadu 2017 od 17 hodin, galerie knihovny
Rok české grafiky
Městská knihovna Klatovy a plzeňská sekce Spolku sběratelů a přátel 
exlibris zvou na zahájení výstavy členů Sdružení českých umělců 
grafiků Hollar, ke 100. výročí jejich vzniku. Celkem bude vystaveno 36 
grafik. Výstavu připravil ze své sbírky Jan Langhammer.

Čtvrtek 23. listopadu 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Městská knihovna Klatovy zve na besedu s fotografem Zdeňkem 
Mlnaříkem. ČERNOBYL... vteřiny před katastrofou
Na svých cestách do uzavřené zóny Vás zavede přímo do elektrárny 
Černobyl, poznáte řadu zákoutí města duchů Pripjať, opuštěné byty, 
pohled ze střech výškových budov, Slavutyč – nový domov Pripjaťanů 
a životy lidí poznamenané největší jadernou havárií.

Pondělí 27. listopadu 2017 od 9 12 a 13 – 18 hodin, čítárna knihovny
Vánoční perníčky Paní Radka Grösslová bude předvádět techniku 
zdobení perníčků. Zároveň bude možné si její výrobky zakoupit.
Zájemci se mohou přihlásit do výtvarné dílny, která proběhne v době od 
16 do 18 hodin, cena 150 Kč. Přijďte se inspirovat.

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

 – 
 – 

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy
– listopad 2017 www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
   
20. 11. pondělí od 19.30, předplatné skupiny C
CRAVATE CLUB - Fabrice Roger - Lacan
Mistrně napsaná situační komedie se vám představuje v mimořádném 
hereckém duelu.
Režie: Zdeněk Dušek                              Divadelní společnost DuEt
Hrají: Miroslav Etzler a Martin Pechlát

22. 11. středa od 19.30  
Vstupné: 450,-/400,-/350,-      vstupenky již v prodeji
MONOLOGY VAGÍNY - Dagmar Bláhová
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti a zaká-
zané zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti.
Intimní divadlo Dáši Bláhové
Hrají: Dáša Bláhová, Jitka Asterová, Míša Sajlerová

24. 11. pátek od 19.30, předplatné skupiny B
PENZION PONORKA - Pierre Chesnot
Francouzská komedie
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Andrea Traganová, Lenka Lavičková, 
Roman Štolpa, Jana Galinová, Hana Sršnová, Alena Boháčová, Lukáš 
Masár, Petr Erlitz, Jana Bouše, Petr Kozák 
Režie: Jurij Galin                                     Docela velké divadlo Litvínov

26. 11. neděle od 18.00
27. 11. pondělí od 16.30 a od 19.30 
JÁ MALÝ KOLEDNÍČEK
Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy ve spolupráci se Stálou 
divadelní scénou Klatovy uvádí tradiční vánoční koncert plný dobré 
hudby, adventního humoru a nového pohledu na zažité předvánoční 
zvyky a obyčeje.Účinkují: KUFR, taneční obor ZUŠ, Orchestrion, 
pěvecké sbory Notičky, Pytel blech, Sedmikrásky, Fialky a H®oši, 
hudební skupina Sentiment, učitelé ZUŠ a hosté. 
Pořadem provází Jaroslav Pleticha a Bohumír Kopecký.

Připravujeme na prosinec:

3.12. neděle od 19.30, předplatné skupiny C
DRAHÁ MATILDA– Israel Horovitz
Tragikomický příběh osudové lásky.
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová, Luboš Veselý 
Agentura Harlekýn

10.12. neděle od 15.00, předplatné skupiny D
HONZA A ČERT
Lidová pohádka s písničkami
Divadlo POHÁDKA

11.12. pondělí od 19.30, předplatné skupiny K
DIVY LÁSKY A HUDBY
Jedinečný program tria našich předních operních pěvkyň tria OPERA 
DIVAS - Andrea Tógel Kalivodová, Pavlína Senič, Tereza Mátlová
Klavírní doprovod Ladislava Vondráčková
Agentrua ANDANTE 

Rezervace a prodej vstupenek:   tel. 376 320 043 
e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 
predprodej@divadloklatovy.cz

www.divadlo.klatovy.net

Zájemci, kteří si neobjednali kompostéry, mají ještě možnost 
- informace poskytne pí Stratilová na tel. 376 347 365.
Kompostéry se vydávají v zadním traktu objektu Balbínova 59 
- bývalá kasárna pod Černou věží (příjezd je z Tyršovy ulice přes 
sady Pod Valy, bývalá prodejna nábytku v pravém rohu dvora).

Městský úřad Klatovy
 oznamuje občanům termíny 

výdeje kompostérů
Výdej kompostérů pro občany, kteří mají zaevidovanou 
objednávku bude probíhat v termínech:

Den

Pondělí

Další termíny je možné domluvit telefonicky na tel. 376 347 365

Sobota 

Čas

13.00 – 17.00 hod

9.00 – 13.00 hod

30.10.2017
6.11.2017

13.11.2017
20.11.2017

11.11.2017

Datum

Středa 13.00 – 17.00 hod1.11.2017
8.11.2017

15.11.2017
22.11.2017

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 České poště.



KLATOVSKÝ ZPRAVODAJSTRANA 6 LISTOPAD 2017

V souvislosti s příchodem zimního období se stává znovu aktuální 
zimní údržba komunikací. Současný plán zimní údržby pro 
Klatovy a integrované obce byl zpracován a je s ohledem na 
dokončování nových komunikací každoročně aktualizován. 
Nařízení města Klatov o plánu zimní údržby pro Klatovy 
a integrované obce včetně grafického znázornění je zveřejněno na 
webu města Klatov. ( )

Zákon o pozemních komunikacích stanovuje lhůty pro 
zajišťování sjízdnosti místních komunikací a schůdnosti 
chodníků:
a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin po spadu sněhu,
b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin po spadu sněhu,
c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací 

I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin. 
V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek 

(dlouhodobé nepřetržité sněžení, srážky) se přednostně udržují 
pouze komunikace (vozovky a chodníky) zařazené ve třídě I.

V předcházejících letech se správci komunikací dařilo tyto 
lhůty zkracovat díky dobré organizaci a pořízenému technickému 
vybavení. V loňském roce byly všechny komunikace vždy 
uklizeny nejpozději do 12 hodin. 

Zimní údržbu zabezpečují Technické služby města Klatov, 
které dle vývoje počasí vyhlásí zimní pohotovost a opětovně zřídí 
nepřetržitou dispečerskou službu. Je možno se na ně obracet se 
svými požadavky na tel. 602 847 379. Technické služby mají 
zabezpečen dostatek kvalitní posypové soli a dostatek inertního 
materiálu, který bude při údržbě upřednostňován. Posypová sůl se 
bude používat až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze 
odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Do sněhové 
vrstvy se nebude posyp solí provádět.

www.klatovy.cz/mukt/doprava_udrzba.asp

 - 
 - 
 - 

Zimní údržba v Klatovech a integrovaných obcích
Celkem je udržováno 114 km vozovek a 96 km chodníků. 
V případě větší sněhové nadílky bude přistoupeno k úklidu 

sněhu s odvozem z plochy náměstí Míru a příjezdových 
komunikací k náměstí, autobusových zastávek, případně 
některých parkovacích a ostatních ploch k zajištění dopravní 
obslužnosti. V souvislosti s případným úklidem sněhu je nutno si 
uvědomit, že vozidla, která stojí v úzkých ulicích, mnohdy brání 
úklidu sněhu. Je proto nutné respektovat přechodná dopravní 
značení, která upozorňují na termíny úklidových prací 
v jednotlivých ulicích.

Při zajišťování schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce 
v centru města budou využity, stejně jako v loňském roce, také 
pracovníci zabezpečující veřejně prospěšné práce.

Pro chodce je nesmírně důležité používat obuv odpovídající 
povětrnostním podmínkám. Při případném úrazu a následném 
vymáhání finančního odškodnění je přihlíženo také k tomu, zda 
chodec přizpůsobil chůzi a obuv dané povětrnostní situaci, kterou 
mohl předvídat.

V Nařízení města jsou uvedeny i úseky místních komunikací, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí. Jedná 
se např. o komunikaci přes les Husín v k.ú. Tajanov, nebo stezku 
pro pěší a cyklisty v úseku od městského parku k nádraží ČD 
v Lubech. Stejně tak nebudou udržovány účelové komunikace 
(stezky) podél tzv. „Severozápadního obchvatu Klatov“. Po 
těchto úsecích si pak lze při dostatku sněhu i zajezdit na běžkách.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ KLatovy
Peter Pošefka, ředitel TSMK 

Od 14. listopadu se otevírá veřejnosti zcela ojedinělá výstava 
mezinárodního významu Sklo zednářských lóží, která představuje 
zatím nepříliš známý fenomén českého zednářského skla. Jde o pro-
jekt připravovaný mnoho let. Exponáty výstavy zapůjčené z celé 
řady českých a rakouských veřejných a soukromých sbírek jsou 
jedinečnou kolekcí, která zatím nebyla v takovém rozsahu nikde 
k vidění. Výstava se orientuje na zmapování zednářského skla české 
provenience v mnoha podobách, stylech a dekorech a ukazuje jednu 
velmi specifickou část produkce českých sklářských firem a umělců. 
Návštěvníci se mohou na výstavě seznámit nejen s charakteristic-
kými tvary a dekory zednářského skla, ale také se zednářskou 
symbolikou a jejím výkladem. Perlou výstavy jsou nepochybně dva 
masivní poháry navržené v roce 1919 Alfonsem Muchou, které 
nebyly dosud nikdy veřejně vystaveny. A výstavní premiéru zde 
mají i další unikátní skla z muzejních depozitářů a soukromých 
sbírek. Výstava v Pavilonu skla je volně spojená i s projektem menší 
expozice věnované klatovské zednářské lóži z 18. století ve 
Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše. Na jedné zahradě se tak mohou 
návštěvníci ve dvou institucích seznámit s dosud jen málo známými 
či vůbec neznámými exponáty a informacemi souvisejícími se 
zednářstvím a zednářským sklem. 

Jako doprovodný program k výstavě zednářského skla proběhne 
v sobotu 18. listopadu od 14 hodin první ze tří připravených před-
nášek věnovaných zednářství. Přednáška je věnována zednář-
skému stolování, zvykům, rituálům, zednářské symbolice (Jacob 
Sadilek) a výrobě zednářského skla v českých zemích (Jitka 
Lněničková). Po přednášce následují komentované prohlídky 

Listopad a prosinec v Pavilonu skla 
výstavy Sklo zednářských lóží v PASKu a výstavy o klatovské 
zednářské lóži ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše (Jan Jirák). 

Pátek 17. listopadu 2017 patří v Pavilonu skla od 10 do 16 hodin 
skleněným vinutým perlám. Proběhne zde Den vinutých perel, na 
kterém se návštěvníci mohou podrobně  teoreticky 
i prakticky s jejich výrobou. Výrobu zde bude předvádět Jana Wudy, 
která patří k jejich velmi dobře známým šumavským výrobcům. 
A nepůjde jen o ukázky, v 15 hodin proběhne v PASKu také 
slavnostní křest její právě vydané knihy Vinuté perle, kterou 
bude možné si zde i zakoupit. 

A pro začátek adventu je v Pavilonu skla připravený na sobotu 
a neděli 2. a 3. prosince 2017 program plný různých sklářských 
dílen, který již proběhne ve znamení vánočních svátků. Je to projekt 
Přijďte si vyrobit vánoční dárek ze skla. A možností zde bude 
mnoho – navlékání korálků, malování skleniček, malovaní pod-
maleb a také výroba netradičních vánočních ozdob na stromeček. 
Každý si zde může najít to, co se mu nejvíce líbí a co mu nejlépe jde. 
Dílny mohou využít děti i dospělí a přinést si tak z pavilonu origi-
nální vlastnoručně vyrobený dárek. Projekt pak bude pokračovat 
i v týdnu 4. – 8. 12., kdy bude připraven pro skupiny ze škol a školek 
(zde je nutné si dopředu domluvit termín na recepci pavilonu). 

Podrobnosti o konání všech akcí budou postupně zveřejňovány 
na . 

Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla

seznámit

www.pask-klatovy.cz
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Oprava povrchu komunikace na pp.č. 6596 v obci Pihovice 
– odstranění nekvalitního povrchu MK, úprava pláně se zhutněním, 
vyrovnání povrchu podkladní vrstvou, položení nového 
asfaltobetonu.
Termín provedení cca 1 týden v období od 1. 11. do 30. 11.
Práce se provedou za úplného uzavření dotčené komunikace. 
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu silnice II/191 Klatovy-Petrovičky – investor 
akce Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Celoplošná oprava povrchu vozovky jejím odfrézováním a pře-
balením, v Klatovech v úseku od okružní křižovatky pod nemocnicí 
po obec Petrovičky.
Termín provedení: 2. 10. – 30. 11. 2017.
Práce se provedou za částečného omezení provozu.

Oprava povrchu silnice II/191 Klatovy-Janovice – 1. etapa 
– investor akce Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
Celoplošná oprava povrchu vozovky jejím odfrézováním a přeba-
lením v úseku od křižovatky se silnicí I. třídy cca 700 m za odbočkou 
na Dolní Lhotu.
Termín provedení: 25. 10. – 7. 12. 2017.
Práce na frézování se provedou za částečného omezení provozu. 
V době od 6.11. do 22.11.2017 v době pokládání asfaltových 
směsí bude silnice uzavřena. Objízdná trasa vede přes obec 
Týnec.

Podrobnější informace Vám podají na Správě a údržbě silnic 
Plzeňského kraje.

U všech akcí je doba výstavby uvedena orientačně, termíny do-
končení jsou uvedeny v případě, že se nevyskytnou nepředvídatelné 
okolnosti, např. problémy v podloží, kolize se sítěmi, apod.

Technické služby města Klatov a Šumavské vodovody a kanalizace 
a.s. realizují průběžnou drobnou opravu poškozených uličních 
vpustí, vodovodních hrnečků a výtluků na komunikacích.
Další drobné akce na inženýrských sítích provádí soukromí 
investoři.

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: .

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

fkocfelda@mukt.cz
lbroukal@mukt.cz

Opravy komunikací v měsíci listopadu 2017
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách

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

Naše městská společnost působí v Klatovech už více jak 40 let 
a jejím cílem je dodávat spolehlivě tepelnou energii pro vytápění 
a ohřev teplé vody nejen průmyslovým podnikům v našem městě, 
ale také klatovským domácnostem, kterých je v současné době 
více než čtyři tisíce.

Po celou dobu existence společnosti dodáváme teplo za 
přijatelnou (pro odběratele konečnou) cenu, ve které jsou 
zahrnuty veškeré náklady spojené s dodávkami tepelné energie. 
Kromě zajištění dodávek tepla zákazníkům poskytujeme našim 
stávajícím i potencionálním odběratelům bezplatnou poradenskou 
činnost při řešení problematiky spojené s dodávkami tepelné 
energie.

 V této souvislosti je naší povinností upozornit občany města 
Klatov na praktiky některých firem, kterým nejde o spokojenost 
Vás, zákazníků, ale pouze o rychlý a snadný zisk.

V poslední době nabízejí některé společnosti různé možnosti 
dosažení nižších nákladů na vytápění a ohřev teplé vody, a to 
například instalací a provozováním vlastní plynové kotelny, 
instalací tepelných čerpadel a podobně. Bohužel nejednají vždy 
korektně a možným zákazníkům předkládají neúplné, zavádějící 
kalkulace, ve kterých nejsou zahrnuty veškeré náklady spojené 
s provozem vlastního zdroje tepelné energie. Obvykle část nákla-
dů, např. náklady na pořízení kotelny, náklady na opravy, revize, 
obsluhu zařízení atd., jsou záměrně přesunuty do nákladů fondu 
oprav. Současně náklad na spotřebu elektrické energie takového 
vlastního zdroje je přesunut do spotřeby společných prostor a na 
vytápění zůstává jen samotný náklad na palivo. Ovšem toto není 
úspora, ale jen přerozdělení nákladů v jednotlivých kolonkách. 
Konečný spotřebitel následně zaplatí náklady tak jako tak 
všechny a mnohdy vyšší, než u dodávky z centrálního zdroje. 

Klatovská teplárna nabízí občanům komplexní služby
Dále je třeba si uvědomit, že i nové zařízení má svoji životnost 

a po nějakém čase bude třeba ho zrekonstruovat, a to buď opět 
z naspořených peněz ve fondu 
oprav, nebo s použitím úvěru. 
Také je potřeba zmínit i vliv na 
ekologii, kdy centrální zdroj je 
povinen dodržovat veškeré 
stanovené přísné emisní limity, 
je umístěn mimo obytné území 
a nezatěžuje tak exhalacemi 
okolí jako nově vybudované 

spalovací zdroje ve městě.
Všechny tyto výše uvedené skutečnosti je nutno brát v úvahu 

při rozhodování, zda investovat do vlastního zdroje tepla, nebo 
zda odebírat tepelnou energii od městského centrálního zdroje za 
dlouhodobě stabilní cenu, která je stanovená v souladu s veškerou 
platnou legislativou.

Pokud řešíte ve vašem objektu tuto problematiku, popřípadě 
uvažujete o změně vytápění nebo změně přípravy teplé vody, 
neváhejte se na nás obrátit se žádostí o pomoc či konzultaci. Rádi 
Vám pomůžeme na základě našich dlouholetých odborných 
zkušeností.

Ing. Petr Beránek, ředitel společnosti

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Jateční 660, Klatovy, 
info@klatep.cz, www.klatep.cz, tel.: 376 312 002



Vážení čtenáři, v letošním roce již po sedmé mohou občané 
našeho města svým hlasem podpořit anketu o nejlepší 
provozovnu roku v Klatovech. 
 
Hlasovat může každý občan i návštěvník města, bez ohledu na 
bydliště. Stačí, když uvede své jméno a adresu; pro zařazení do 
slosování je třeba navíc uvést e-mail nebo telefon. Vylosovaní 
respondenti převezmou zajímavé ceny.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Hlasujeme v kategorii:
- nejlepší obchod (prodejny všeho druhu)
- nejlepší restaurační provoz, cukrárna, občerstvení
- nejlepší služby (kadeřnictví, kosmetika, ubytování, pomoc 

v domácnosti, pečovatelské služby, finanční služby apod.)

Zástupci kategorií s největším počtem hlasů budou tradičně 
oceněni při slavnostním zahájení nového roku na klatovské 
radnici. 
Hlasovat můžete v Informačním centru až do 22. 12. 2017 
případně elektronicky na stránkách .www.klatovy.cz/mukt

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2017 v Klatovech 

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2017 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* 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.

Já, jméno a příjmení: 

kontaktní adresa: 

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2017 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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

Vážení Klatované,

rozsvícením vánočního stro-
mu, kterého jste se na klatov-
ském náměstí v hojném počtu 
zúčastnili, započal adventní 
čas. V letošním roce, díky 
tomu, že poslední čtvrtou 
svíčku na adventních věncích 
zapálíme až přímo 24. prosin-
ce, je o něco zkrácený. I tak je 
to především pro děti, jež 
netrpělivě odpočítávají každý 

zbývající den do začátku Vá-
noc, doba téměř nekonečná. 

Jak odlišné je jejich vní-
mání od světa dospělých… 
Snad každý z nás (maminky 
nejvíce) svádí onen pomyslný 
souboj mezi povinností při-
pravit vše naprosto dokonale 
a touhou alespoň na chvíli si 
vychutnat předvánoční atmo-
sféru při návštěvě celé řady 
rozmanitých akcí, nebo jen při 
chvilkovém zastavení se a po-
povídání si se svými blízkými. 
Vím, soupeření je to nerovné. 
Jako každoročně zvítězí pocit 
zodpovědnosti a snaha při-
pravit svým blízkým co nej-
hezčí sváteční chvíle. Je to 
přirozené a je to v pořádku. 
Ostatně rozzářené dětské oči 
a spokojené přikývnutí, někdy 
i dojetí těch, kteří se v onen 
posvátný den sejdou, aby si 
více než kdy jindy uvědomili 
vzájemnou blízkost, jsou tou 
největší odměnou za vyna-
ložené úsilí. 

Nedílnou součástí sváteční 
atmosféry je také stisk ruky 
provázený vyslovenými přá-

Hodnoty, nejen vánoční…Hodnoty, nejen vánoční…
ními. Neměla by být a věřím, 
že ani nejsou vyslovena leh-
kovážně. Takřka pravidelně se 
v nich totiž opakují slova jako 
štěstí, spokojenost, úspěch 
a především zdraví. Velmi 
dobře si uvědomuji, že touha 
po úspěchu, často jej chápeme 
jako rovnítko s bohatstvím, je 
důležitá a posunuje nás 
k „lepšímu“ životu. Zapomí-
nat však na ostatní nelze. Naše 
hodnoty se totiž rázem změní, 
nejsme-li spokojení, šťastní, 
o zdraví ani nemluvě. Stačí 
málo, ani se nemusíme dozvě-
dět zprávy fatální a za to nej-
cennější, co máme, bychom 
dali najednou vše…

Vážení Klatované, 

přeji Vám proto krásné, po-
kojné Vánoce a především 
hodně zdraví Vám i všem 
Vašim blízkým.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Důležitý úkol 
- rozpočet
strana 2

Fórum Zdravého města 
doplnila dětská školní 

fóra
strana 3

V Klatovech bylo 
vybudováno 6 dalších 

odpočívadel pro 
cykloturisty

strana 6

Anketa o nejlepší 
provozovnu roku 2017

 v Klatovech 
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Městské kulturní 
středisko Klatovy

strana 4

Městská knihovna 
Klatovy
strana 5

Stálá divadelní scéna 
Klatovy
strana 5

Vybráno z obsahu:

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 30. 1. 2017 od 19.00 h
malý sál kulturního domu

Jednání rady města

Úterý  19. 12. 2017

Úterý   9. 1. 2018



daně z nemovitostí ve výši 15 mil. Kč (rád bych připomněl, že město 
pracuje s minimální výší sazeb daně a nezvyšuje ji tzv. koeficienty) 
a dále dalšími poplatky a provozními dotacemi (tou nejvýznamnější 
je dotace na „výkon státní správy“, jíž si stát de facto „platí město“, 
že za něj vykonává určité činnosti – např. na úseku stavebního, 
živnostenského či dopravního úřadu) dostáváme se k realistickému 
odhadu celkových příjmů ve výši 442 mil. Kč.

Výdajová strana rozpočtu je rozdělena na výdaje neinvestiční 
a investiční. V základním rozpočtu řešíme, jak už jsem napsal výše, 
zejména neinvestiční výdaje. Ty jsou dále děleny do tzv. kapitol: 
kapitoly 1 – 12 představují de facto výdaje města a jeho úřadu: zde 
jsou zahrnuty mzdy a platy včetně sociálního a zdravotního pojištění 
(61 mil. Kč), je zde rezervováno 25 mil. Kč na opravy komunikací, 
více než 12,5 mil. Kč na městskou policii, 15 mil. Kč zaplatíme státu 
na dani z přidané hodnoty (zejména z nájmů majetku), 1,3 mil. Kč je 
vyčleněno na pravidelnou drobnou obnovu památek, téměř 
5 mil. Kč je příspěvek, který město platí za tzv. „dopravní obsluž-
nost“ (zejména dotovaná městská hromadná doprava), 1,5 mil. Kč 
jde na požární ochranu atd. Skrze kapitolu 13, v níž jsou obsaženy 
fondy města (odpadů, tepelného hospodářství, vodohospodářský, 
fond dotací aj.) jsou financovány např. úklid města a celá sféra 
odpadů, jsou zde shromážděny prostředky na splátky úvěru za akci 
Čisté město, ale je tu i částka 8,5 mil. Kč určená fondu dotací, z níž 
jsou, v souladu s pravidly města, hrazeny různé pravidelné 
i mimořádné příspěvky sportovním, kulturním, společenským 
organizacím aj., jež v Klatovech působí a podílejí se na pestrém 
životě města. Kapitola 14 pak obsahuje příspěvky, jež město dává 
svým (příspěvkovým) organizacím. Základní rozpočet počítá 
s částkou téměř 132 mil. Kč – největší příspěvek obdrží Technické 
služby (67,7 mil. Kč), které pečují  o komunikace, parky, plavecký 
bazén, hřbitovy, krematorium – činnost velmi pestrá, jejich dobrý 
výkon, stejně jako výkon odpadové společnosti, je ve městě ihned 
viditelný. Základní a mateřské školy dostanou z rozpočtu příspěvek 
ve výši 27,5 mil. Kč, Městský ústav sociálních služeb 11,1 mil. Kč, 
Městská knihovna 9,9 mil. Kč, Městské kulturní středisko 
8,9 mil. Kč, zimní stadion pak 6 mil. Kč, provoz pavilonu skla bude 
podpořen částkou 690 tis. Kč.

Sečteme-li příjmy a výdaje, dobereme se k dobrému přebytku ve 
výši téměř 106 mil. Kč. Ten se spolu s prostředky, které jsme 
uspořili v minulých letech, stane základem pro financování 
(zejména) investičních akcí následujících let. Ty budou předmětem 
jednání zastupitelstva 30. 1. 2018, o jehož konání rozhodl starosta 
města. Investic, jež jsou připraveny k realizaci, případně se na nich 
pracuje, není málo. V letech 2018 a 2019 bychom chtěli vybudovat 
vodovod a kanalizaci do Točníka, nezbytná je rekonstrukce chlazení 
na zimním stadionu, dobudovat je třeba areál sběrného dvora (kde 
vznikne i zázemí našich odpadových společností a nově tu bude 
umístěna dotřiďovací linka na odpady), dokončit bychom chtěli 
nejen Mercandinovy sady, ale i sady Vrchlického. Připraven je 
i projekt proměny bývalého refektáře v jezuitské koleji ve 
víceúčelový společenský sál (spojený se zajímavou expozicí 
o historii města). Na svou chvíli čekají další projekty. Je před námi 
hodně práce. Věřím, že jsme na ni dobře připraveni a že máme chuť 
se do ní pustit. To je nezbytná podmínka jakékoliv činnosti – umět 
a vědět jak, mít chuť věci dělat a udělat. A tak za čísly se může 
skrývat láska, i v denní rutině vášeň. Jsem rád, že v Klatovech 
potkávám lidi, kteří své město milují a jsou ochotni pro ně cosi, 
dokonce cosi podstatného, udělat. Že se tu dokážeme přenést přes 
své různé odlišnosti, nestejné názory na to či ono, a to ve chvíli, kdy 
si připomeneme, že jsme z Klatov. Kéž by tomu tak bylo i nadále.

Přeji Vám ještě jednou, a v letošním roce naposledy, vše 
dobré.

Ing. Václav Chroust
místostarosta města

Milí Klatované,

kvapem se blíží konec roku 2017 
a mnohým z nás běží hlavou, jak 
na něj budeme vzpomínat. 
V dobrém? Každý z nás v tomto 
roce zažil chvíle krásné, ne-
zapomenutelné, které se v našich 
vzpomínkách brzy představí 
v esenci radosti a lásky, jež jsou 
pak v dobách těžkých zdrojem 
síly, vůle a touhy žít a překonat 
všechna protivenství a nesnáze. 
Přeji Vám všem krásné Vánoce, 
zdraví, štěstí, spokojenost a ra-
dost v roce novém. Přeji Vám, 
abyste se už nyní naladili na 

příjemnou vánoční atmosféru, byli jste lidmi dobré vůle a nenechali 
se chytit do hektické pasti „vánočních příprav“ a „nákupního 
shonu . Je to na Vás!

Městu zbývá před koncem roku splnit ještě jeden důležitý úkol. 
Projednat a schválit rozpočet na rok 2018. Samo projednání je téměř 
u konce, rozpočet byl opakovaně představen finanční komisi, 
finančnímu výboru. Prošel náročným jednáním rady města. 
Zastupitelky a zastupitelé se s ním seznamují již od počátku 
listopadu a měli možnost zúčastnit se semináře k rozpočtu, kde se 
tradičně diskutují jeho detaily. Tím nejdůležitějším momentem je 
řádné zastupitelstvo, které rozpočet projedná, a věřím, že schválí, 
12. 12. 2017. Dovolte mi alespoň ve stručnosti představit Vám 
rozpočet na rok 2018.

Základní parametry rozpočtu ilustruje tabulka:

Tabulka záměrně připomíná rozpočty minulých let, aby byla 
patrná jejich vazba. Slovo „schválený“ říká, že jde o rozpočet 
základní (tj. první) na daný rok, který je posléze v souladu se 
zákonem upravován tzv. rozpočtovými opatřeními. V nich 
zastupitelé rozhodují o investicích, dotacích, dalších příjmech 
a výdajích tak, jak je přinášejí skutečnosti roku. Schválený rozpočet 
zcela zajišťuje chod města a jeho institucí, pokrývá výdaje na 
opravy, údržbu města, nezbytné služby, jež město musí zajistit (aby 
bylo čisté, úhledné, aby podpořilo rozvoj kultury, sportu, života 
města). 

Příjmy a jejich správná predikce jsou klíčem k rozpočtu. Vyzná-
váme konzervativní přístup – vydat (chcete-li „utratit“) můžeme jen 
ty peníze, které máme a které jsme naspořili. I z tohoto důvodu jsme 
v posledních dvou volebních obdobích dodrželi závazek nezvyšovat 
úvěrové zatížení města, naopak jsme objem úvěrů postupně a pra-
videlně snižovali (z 203 mil. Kč v roce 2010 na 90 mil. Kč koncem 
roku 2017). V příštím roce očekáváme příznivý vývoj tzv. sdílených 
daní (278 mil. Kč, opakovaně jsem o nich psal do Zpravodaje). 
Doplníme-li sdílené daně solidním objemem nedaňových příjmů 
(zejména nájmy majetku) o dalších více než 80 mil. Kč, výnosem 

“
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Důležitý úkol - rozpočet

Rozpočet města
- údaje v tis. Kč

Neinvestiční příjmy celkem

Kapitálové (investiční) příjmy 

Neinvestiční výdaje celkem

Kapitálové (investiční) výdaje

Rozdíl Příjmy - výdaje

Výdaje celkem

Splátka úvěrů

Přebytek (příjmy - výdaje)

Příjmy běžného roku celkem

Návrh 
rozpočtu

2018

8.000

433.612

309.540

9.700

319.240

122.372

-16.580

105.792

441.612

Schválený
 rozpočet

2014

20.000

326.905

250.565

5.550

256.115

90.790

-16.190

74.600

346.905

Schválený
 rozpočet

2015

11.000

337.495

252.830

2.550

255.380

93.115

-16.260

76.855

348.495

Schválený
 rozpočet

2016

18.000

352.535

271.235

7.545

278.780

91.755

-16.340

75.415

370.535

Schválený
 rozpočet

2017

7.000

378.439

285.375

8.215

293.590

91.849

-16.575

75.274

385.439
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Vyjádřit se k dění ve městě 
i přinést své nápady na 
zlepšení mohli všichni zá-
jemci, kteří se zúčastnili Fóra 
zdravého města Klatovy, které 
se uskutečnilo 25. září v sále 
Střední školy zemědělské 
a potravinářské, Klatovy. 
Občané zde mohli diskutovat 
v osmi pracovních skupinách, 
z nichž každá měla svého 
odborného garanta. Řešilo se 
životní prostředí, školství, so-
ciální problematika i doprava, 
bezpečnost a další témata. 
Novinkou byl stůl mladých, 
kam přišli diskutovat středo-

školáci. Témata formulovaná v rámci fóra byla následně 
ověřena v anketě, která probíhala od 9. do 31. října. Hlasovat 
bylo možné prostřednictvím kuponu v našem zpravodaji, který 
se vhodil do boxu v informačním centru, nebo na webových 
stránkách města. Do ankety se zapojilo celkem 169 
respondentů. Z témat, jež by podle nich mělo město řešit, 
jednoznačně zvítězila problematika volnočasových aktivit 
v parcích. S kompletními výsledky, které najdete v přiložené 
tabulce, bude město dále pracovat.  

Letos jsme si poprvé vyzkoušeli také školní fórum. Školní 
fórum může pořádat jedenkrát za rok každá škola. Podmínkou 
je však spolupráce na této záležitosti s městem. Fóra se totiž 
účastní zástupce úřadu, čímž je zajištěno, že se návrhy dětí 
bude město zabývat. Cílem zhruba tříhodinového programu je 
zapojit žáky do rozhodování na dění ve škole i ve městě 

a vypěstovat v nich kladný vztah k městu, tedy k místu, kde žijí. 
Děti by se měly cítit ve škole i ve městě dobře. 

Je to tak trochu taková praktická občanská nauka. Na jaře se 
školní fórum uskutečnilo na Základní škole Klatovy, Plánická 
ulice, koncem listopadu pak na Masarykově základní škole, 
Základní škole Klatovy, Tolstého a Základní škole Klatovy, 
Čapkova. 

Žáci se rozdělili do několika pracovních skupin. Ve dvou 
postupně navazujících blocích se zabývají problematikou své 
školy a následně města. Školní fórum vede jako facilitátor 
vybraný pedagog. V letošním roce nám v řízení pomohl 
předseda Národní sítě zdravých měst, Mgr. Petr Hermann, 
který coby zkušený učitel rozjel v roce 2015 školní fóra 
v Litoměřicích. Žáci během fóra píší na velké archy papíru do 
jednoho sloupce co se jim líbí a co se z jejich pohledu povedlo 
a do druhého, co naopak vidí jako problém. Dva náměty od 
každého stolu jdou do konečného hlasování. Své nápady pak 

žáci okomentovali, aby ostatní pochopili, jak věc myslí. 
Vyzkoušeli si tedy diskusi před publikem, což se jim určitě 
v budoucnosti neztratí. Náměty pak před dětmi zhodnotili 
zástupce vedení školy a zástupce města, čímž děti dostaly 
okamžitou zpětnou vazbu a dozvěděly se, co je reálné a co 
naopak ne.

Domnívám se, že je důležité, aby děti byly vtaženy do 
diskuse a nad děním kolem sebe přemýšlely. Naopak dospělí by 
měli vědět, co je trápí. Náměty z fóra určitě nezapadnou. Vždyť 
často z malých nápadů pak vznikají ty velké. V roce 2018 
máme v plánu uspořádat ještě Fórum mladých pro studenty 
středních škol a ke školním fórům na základních školách se 
opět vrátíme na začátku roku 2019, kdy už můžeme dětem 
představit, co se povedlo.

Vážení občané,
přeji Vám klidné prožití doby adventu, krásné Vánoce a vše 
nejlepší do nového roku.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Fórum Zdravého města doplnila dětská školní fóra

Výsledky hlasování v anketě:

Celkem 
hlasůPoř. Téma

1. Volnočasové aktivity v parcích (horolezecká stěna, 66

in-line dráha, lanová dráha ve stromech)

2. Větší bezpečnost ve městě 37

3. – 4. Vybudování školního hřiště – sportovní areál 33

ZŠ Klatovy Tolstého

3. – 4. Zajistit zkvalitnění kalendáře kulturních 33

a sportovních akcí

5. Více cyklostezek ve městě 32

6. Zabývat se problematikou psích výkalů 24

7. Podpora místních řemeslníků 21

8. MHD k plaveckému bazénu (min. v době 20

plaveckého výcviku)

9. Chybějící kontejnery na zbytkové oleje z domácností 18

10. Malá dostupnost odborné pomoci pro děti 17

(psycholog, psychiatr)

11. Podpora technického vzdělávání 14

(vybavení učeben v ZŠ)

12. Oddělit předškoláky v MŠ od ostatních mladších dětí 11

13. Volnější přístup na dětská hřiště 7

14. Nedostatek osobních asistentů pro děti a dospělé 5
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17. 12. ǀ neděle ǀ 14.00 ǀ Klatovy náměstí Míru ǀ 
ADVENTNÍ NEDĚLE
Vánoční atmosféru zpříjemní TOMÁŠ KOČKO ORCHESTR. 
17.00 ǀ Klatovy náměstí Míru ǀ ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA

20. – 23. 12. ǀ středa – sobota ǀ 9.00 – 17.00; sobota do 16.00 ǀ 
Klatovy náměstí Míru ǀ  ADVENTNÍ TRHY 
Ve vánočním programu vystoupí soubory klatovských MŠ, ZŠ, 
ZUŠ, DDM a dalších klatovských zájmových organizací.

20. 12. ǀ 9.00 – 16.00 ǀ ADVENT S KLATOVSKÝMI MŠ A ZŠ
21. 12. ǀ 14.00 – 16.00 ǀ ADVENT S KLATOVSKÝMI ZÁJMO-

VÝMI KROUŽKY 
22. 12. ǀ 14.00 – 16.00 ǀ ADVENT S KLATOVSKOU ZUŠ
            ǀ 17.30 ǀ ŽIVÝ BETLÉM   
23. 12. ǀ 10.30 ǀ BIG BAND KLATOVY
            ǀ 14.00 ǀ DECHOVÁ KAPELA ÚHLAVANKA

31. 12. ǀ neděle ǀ 21.00 ǀ kulturní dům ǀ SILVESTR 2017 
K tanci a poslechu hrají UKRADENÝ VJECY.

LOUTKOVÝ SOUBOR BROUČEK:
16. 12. ǀ sobota ǀ 14.00 a 16.00 ǀ loutková scéna KD, 

vchod od OD Lidl ǀ 
ZVONEČEK ZLATOHLÁSEK
Obnovená premiera hry A. Pruchy. Hra je vhodná pro děti od 3 let.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – JARO 2018:
Jarní taneční pro mládež se bude konat ve dvou za sebou jdoucích 
kurzech od 17.00 hodin a od 20.00 hodin. 
Zahajovací lekce obou kurzů bude 5. ledna 2018. Podrobnější 
informace na .

MKS Klatovy přijímá přihlášky na  jarní „Taneční pro dospělé“ 
pod vedením Jiřího Hájka. 
Termíny – neděle:
Leden 21., 28. 1.
Únor 4., 11., 18., 25. 2.
Březen 4., 11., 18., 25. 3.
Závěrečná lekce: 25. 3. 2018 
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin. Pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.
On-line přihlášky na , informace na tel.: 
376 370 919 nebo na e-mailu .

PLESOVÁ SEZÓNA V KD:
2017: 
15. 12. Ples firmy Intertell
16. 12. Matur. ples Gymnázium Klatovy
2018:
12. 1. Drůbežářský ples
20. 1. Ples firmy Maso West  
10. 2. Škoda team ples
14. 2. Masopust seniorů
17. 2. Klatovský městský bál
24. 2. Pekařský ples
3. 3. Country bál

1. 1. ǀ 17.30 ǀ Klatovy náměstí Míru ǀ
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 
V kulturním programu vystoupí skupina HODINY, ohňostroj.  

www.mksklatovy.cz

www.mksklatovy.cz
info@mksklatovy.cz

PŘIPRAVUJEME: 

28. 1. ǀ 15.00 ǀ Klatovy KD
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – 
KARNEVAL Dětský pořad Míši 
Růžičkové plný písniček a tance.

21. 2. ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ 
OLYMPIC PERMANENTNÍ TOUR 2018 - Jedinečný koncert 
nestárnoucí rockové legendy české hudební scény skupiny 
Olympic. Skupina ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří 
Valenta a Martin Vajgl zahraje ty největší hity za více než 
půlstoletí svojí existence. Vstupenky v předprodeji od 1. 11. 2017.   

10. 3. ǀ Klatovy KD ǀ SÁM SE SEBOU TOUR - MICHAL HRŮZA  
17. 3. ǀ 16.00 ǀ Klatovy KD ǀ FESTIVAL DECHOVEK  
24. 3. ǀ 19.00 ǀ Klatovy KD ǀ NA STOJÁKA 
7. 4. ǀ 20.00 ǀ Klatovy KD ǀ 

MIG 21 – SVOBODA NENÍ LEVNÁ VĚC 
    

 ǀ 

ǀ 

Předprodej vstupenek online na: .
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. 

MKS Klatovy přeje všem krásné prožití vánočních svátků, 
bohatého ježíška a pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2018.

DÁRKOVÉ POUKAZY V KD KLATOVY:
Obdarujte své blízké kulturním zážitkem. 
MKS Klatovy nabízí dárkové poukazy v hodnotě 100 Kč, které je 
možné využít jako vánoční dárek k nákupu vstupenek na koncerty 
v kulturním domě a filmová představení v kině Šumava a v letním 
kině v roce 2018. Poukazy je možné na úhradu vstupného slučovat až 
do výše vstupného. Poukazy v předprodeji KD Klatovy.

www.mksklatovy.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
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VÝSTAVY:

Čítárna:
Haviarová, Heřmanová, Sieberová, Halíková, Králíková – Vánoční 
betlémy, Jesličky z netradičních materiálů
Galerie knihovny: 
„Rok české grafiky“ – výstava členů Sdružení českých umělců grafiků 
Hollar k 100. výročí jeho vzniku. Celkem vystaveno 36 grafik ze sbírky 
Jana Langhammera.
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
„Malující nemalíři“ – práce skupinky lidí od dětí po dospělé, kteří 
strávili svoji dovolenou se štětcem v ruce v krásném prostředí na Baště 
Bošilec na jihu Čech pod vedením skvělé plzeňské malířky Zdeňky 
Zemanové.
Společenský sál:
Magda Radostová – „Vietnam“, prodejní výstava fotografií

Čtvrtek 14. prosince 2017 od 18 hodin, společenský sál knihovny
Diskrétní elegance – Móda mezi válkami
Jana Skarlantová představí svou novou knihu o životním stylu 
společnosti první Československé republiky. Tímto zajímavým 
obdobím nás autorka provede prostřednictvím unikátních módních 
kreseb, fotografií, reklam i citací dobové literatury.

Všechny informace najdete průběžně na webu  a na 
sociálních sítích knihovny. 

Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.

www.knih-kt.cz

Akce v Městské knihovně Klatovy
– prosinec 2017

www.divadlo.klatovynet.czwww.divadlo.klatovynet.cz

Stálá divadelní scéna KlatovyStálá divadelní scéna Klatovy
   
15. 12. pátek od 19.30, předplatné skupiny P, divadelní klub
VÁNOCE NEJEN PRO PANA MOZARTA 
Účinkují: Pavla Štěpničková – zpěv, Miroslav Dvořák – průvodní slovo                
Linda Winterová – klavír

27. 12. středa od 19.30, prodej vstupenek od 1.12.
NESEM VÁM NOVINY
Travesti skupina SCREAMERS s novým pořadem

Připravujeme na leden 2018:

8. 1. pondělí od 19.30 
LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ DAR ANEB NA POČÁTKU BYLO 
SLOVO
Dva výjimečně charizmatičí muži a jedno oblíbené téma, společné nám 
všem. Láska, která dává naším životům smysl a je tím nejhezčím 
darem.Účinkují: Marcel Zmožek a Zbigniew Czendlik

9. 1. úterý od 19.30 
ZUZANA BUBÍLKOVÁ  &  ANDREA ANDREI
Zábavná talkshow první dámy české politické satiry, herečky, televizní 
novinářky, publicistky a moderátorky Zuzany Bubílkové a italského 
zpěváka a producenta Andrea Andrei.

11. 1. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny K
RADIM SCHWAB – SVĚT MUZIKÁLŮ 
Jedinečný koncert českých i světových muzikálových melodií.Host 
koncertu: Liana Sass – operní diva, která zazpívá mimo jiné árie z oper 
Rusalky a Tosca. Radim Schwab – zpěvák s podmnaitým hlasem, který 
se už mnoho let pohybuje hlavně na muzikálové scéně, kde proslul 
především jako FANTOM OPERY.

Kupte vstupenky do divadla!
Připravili jsme pro vás nabídku deseti představení různých žánrů pro 
všechny věkové skupiny. Prodej vstupenek na tato představení od 
13. listopadu 2017 jak v našem předprodeji, tak on-line na našich 
webových stránkách – . Ke vstupenkám 
zakoupeným v předprodeji obdržíte i pozvánku.

Rezervace a prodej vstupenek:   tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
 e-mail: 

On-line rezervace a prodej vstupenek: 

Váháte, jaký vánoční dárek pořídit vašim nejbližším?

www.divadlo.klatovynet.cz

predprodej@divadloklatovy.cz
www.divadlo.klatovy.net

TELEVIZE FILMpro KLATOVYTELEVIZE FILMpro KLATOVY
vysílání sledujte na kabelových TV a internetu na 

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.
12. - 17. 12. DIVADLO SCHODY SUŠICE - 1. část pohádky „Hrátky s 
čertem“ 
19. - 24. 12. DIVADLO SCHODY SUŠICE - 2. část pohádky „Hrátky s 
čertem“ 
26. - 30. 12. Western film (opakování silvestrovského pořadu)
Od středy do neděle na konci Zpráv z regionu MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady 
z Klatov a okolí v 11.30, 17.30, 20.00 a 24.00 hod.
21. - 24. 12. silvestrovská pohádka „Princezna ze mlejna 3 a 1/2“
28. - 31. 12. o tom jak se natáčela silvestrovská pohádka

Silvestrovské vysílání 31. 12.

Televize FILMpro přešla na HD vysílání. V případě, že Vám vysílání pře-
stalo fungovat, prosím přelaďte si televizi, nebo volejte tel.: 603 900 989. 

www.filmpro.cz

–
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Město Klatovy dlouhodobě vytváří síť cyklostezek a cyklotras 
ve městě samém i v nejbližším okolí. Zároveň také myslí na to, 
aby si měli cykloturisté kde odpočinout. Kromě devíti 
stávajících odpočívadel, která jsou umístěna v blízkosti 
cyklostezek, došlo v letošním roce k vybudování dalších šesti 
nových odpočinkových míst. Ta byla zřízena podél stávajících 
vyznačených cyklistických tras. 

Jsou vybavena dřevěným přístřeškem se stolem a lavicemi, 
dřevěnými stojany na kola, panely s cykloturistickou mapou 
a odpadkovým košem.

Odpočívadla jsou vybudována  v těsné blízkosti cyklotras 
na těchto místech:

1. Podél cyklotrasy č. 2054 na rozcestí pod Hůrkou 
na cestě z městských lázní do Beňov.

2. Podél cyklotrasy č. 2035 na cestě z Lub na Loretu.
3. Podél cyklotrasy č. 38 na výjezdu cyklostezky pod

Spáleným lesem
4. Podél cyklotrasy č. 2081 v obci Chaloupky.
5. Podél cyklotrasy č. 2076 u cvičiště kynologů 

Pod Borem.
6. Podél cyklotrasy č. 2052 u okružní křižovatky mezi 

Tajanovem a Kalem.
Navíc byla osazena na odpočívadle u fotbalového hřiště 

v Lubech veřejná cyklopumpa. Zde si tedy budete moci 
napumpovat „čerstvý vzduch do Vašich duší“.

V Klatovech bylo vybudováno 6 dalších odpočívadel pro cykloturisty
Součástí akce bylo též dodání a osazení celkem 18 ks 

nových cykloturistických map. Ty jsou vyvěšeny nejen 
u odpočívadel, ale i na samostatných panelech podél cyklotras, 
jako např. u fotbalového hřiště, u hlavního nádraží ČD, 
u kulturního domu v Klatovech, apod.

Na akci s názvem „Dovybavení infrastruktury-odpočívadla, 
doplnění a obnova informačních tabulí cyklotras Klatovska“ 
získalo město Klatovy finanční podporu Plzeňského kraje 
z programu Podpora rozvoje cykloturistiky ve výši 581 600 Kč. 
Finanční náklady celé akce byly 727 000 Kč, město proto 
uvolnilo ze svého rozpočtu částku ve výši 145 400 Kč. 

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Dle Nařízení města Klatovy č. 1/2016 o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města 
Klatovy jsou vymezeny oblasti, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
oblasti města, nebo k stání fyzické osoby, která má místo trvalého 
pobytu ve vymezené oblasti města. 

Vozidla po dobu stání musí mít na viditelném místě za 
předním sklem umístěnou parkovací kartu vydanou MěÚ 
Klatovy. Platnost parkovací karty je jeden rok počínaje od 1. 1. 
do 31. 12. běžného roku.

Hospodářský odbor Městského úřadu v Klatovech tímto 
upozorňuje držitele uvedených parkovacích karet na skončení 
období, pro které byla vyznačena jejich platnost. Změnu 
platnosti parkovacích karet zajišťuje hospodářský odbor 
v pracovních dnech.

Cena za prodloužení platnosti parkovacích karet se nezměnila.
a) Osobní vozidlo občana  s trvalým bydlištěm 

ve vymezené oblasti 500 Kč
b) Osobní vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou 

za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo 
nebo provozovnu ve vymezené oblasti 3000 Kč

František Kocfelda, vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

U p o z o r n ě n í  
pro držitele parkovacích karet 

Odpočívadlo u okružní křižovatky mezi Tajanovem a Kalem.Odpočívadlo u okružní křižovatky mezi Tajanovem a Kalem.

Cyklopumpa u fotbalového hřiště v Lubech.Cyklopumpa u fotbalového hřiště v Lubech.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ Š KOLA KLATOVY

VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽ ENÍM RODIČ Ů

VÁS ZVE

NA

VÁNOČ NÍ JARMARK,

KTERÝ SE BUDE KONAT DNE 21. 12. 2017

OD 14.00 DO 18.00 HODIN

VÝTĚ Ž EK BUDE VĚ NOVÁN

NA

NIKOLKU TRŽ OVOU
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NA

VÁNOČ NÍ JARMARK,

KTERÝ SE BUDE KONAT DNE 21. 12. 2017

OD 14.00 DO 18.00 HODIN

VÝTĚ Ž EK BUDE VĚ NOVÁN

NA

NIKOLKU TRŽ OVOU
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Před časem navštívila naši poradnu v Klatovech paní, říkejme jí paní 
Pracovitá, s dotazem ohledně zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním. Pracovala u jedné firmy přes 20 let. Před rokem 
onemocněla a ocitla se v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Téměř 
po roce má být pracovní neschopnost ukončena a ona se má vrátit do 
práce. Nicméně lékařem posudkového lékařství byla uznána osobou 
zdravotně znevýhodněnou, paní Pracovitá nemůže dle posudku dále 
vykonávat dosavadní práci. Bohužel zaměstnavatel jí sdělil, že pro ni 
v danou chvíli nemá jinou pracovní pozici, kterou by mohla, 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vykonávat. Do poradny se 
přišla zeptat, co to pro ni s ohledem na výkon práce znamená.

Paní Pracovitá byla pozvána do poradny na další konzultaci za 
týden, do kdy pro ni poradce dohledá potřebné informace v zákoníku 
práce a navrhne možné postupy řešení její situace.

Ze zákoníku práce vyplývá, že pokud zaměstnavatel nemá jinou 
vhodnou pracovní pozici pro zaměstnance, který ztratil zdravotní 
způsobilost k výkonu práce, může mu dát výpověď (§ 52 písm. e ZP) 
s tím, že odstupné nenáleží. Nicméně jelikož nemůže vykonávat 
práci, je po výpovědní dobu doma, tedy nekoná práci, ale má nárok na 
náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku po celou výpovědní dobu, 
tedy dva měsíce. Jedná se o překážku v práci na straně 
zaměstnavatele.

Druhou variantou je, že zaměstnanec tzv. okamžitě zruší 
pracovního poměr. To je možné v případě, že mu není nabídnuto jiné 
vhodné pracovní místo do 15 dnů od předložení posudku 
o zdravotním omezení. V takovém případě zaměstnanci sice odstupné 
také nenáleží, ale má nárok na náhradu mzdy za výpovědní dobu, 
která je dva měsíce. Nicméně toto zrušení lze udělat i na konci 
výpovědní doby.

Poradna pro občany v nesnázích Klatovy Diakonie ČCE středisko Západní Čechy
Při další návštěvě ale došlo k zásadní změně, jelikož jí 

zaměstnavatel nabídl jinou pracovní pozici. Pokud bude paní 
Pracovitá lékařem uznána schopnou pro výkon nové práce, není 
důvod pracovní poměr ukončovat ani ze strany zaměstnavatele ani 
z její. Paní Pracovitá ve firmě pracuje řadu let a ráda by zde zůstala až 
do důchodu. Byla tedy ráda, že se pro ni jiná práce našla.

Na naši poradnu se můžete obracet pokud jste se ocitli ve složité 
situaci, kterou nedokážete řešit vlastními silami. Při jednání 
v poradně můžete zůstat anonymní. Poradna vám pomůže s řešením 
otázek, týkajících se finanční situace, bydlení, rodinných 
a manželských vztahů, trestního práva, pracovně právních vztahů, 
majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele aj. Usilujeme o to, aby 
občané znali svá práva, měli dostatek informací a podporujeme je 
v tom, aby svou situaci uměli řešit vlastními silami. 

Kontaktovat poradnu můžete osobně, telefonicky nebo písemně 
prostřednictvím dopisu či e-mailu. Pokud se chcete se svým dotazem 
na poradnu obrátit osobně, je možné domluvit si individuální 
konzultaci na níže uvedených kontaktech. 

Veškeré služby jsou BEZPLATNÉ, DISKRÉTNÍ NEZÁVISLÉ 
A NESTRANNÉ.

Kontakty:
Poradna pro občany v nesnázích Klatovy
koresp. adresa: Vídeňská 181, 33901 Klatovy
telefon: 734 393 161
e-mail: poradna.klatovy@diakonie.cz
web: 
otevírací doba: Středa: 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Čtvrtek: 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

http://www.diakoniezapad.cz

Srdečně zveme obyvatele a návštěvníky Klatov dne 1. 1. 2018 na kla-
tovské náměstí, kde budou od 17.30 hodin probíhat oslavy nového 
roku.
V letošním roce bude opět odpaliště ohňostroje v prostoru levého 
dolního rohu klatovského náměstí, tzn. před restaurací Tep.

Informace pro návštěvníky – oslavy nového roku 1. 1. 2018
Z důvodu zajištění bezpečnosti všech návštěvníků dojde k uzavírce 
komunikací, a to jak pro pěší, tak pro účastníky silničního provozu.

1) Uzavírka v úseku na křižovatkách ulic Plánická - Jiráskova, 
Pražská - Dobrovského, Vídeňská - Podbranská - náměstí Míru 
v čase 17.00 - 19.00 hodin. 

2) Uzavírka komunikace v ulici Randova od křižovatky ulic Randova 
- Čs. Legií ke křižovatce ulic Randova - náměstí Míru - Kpt. 
Jaroše v čase 17.50 – 18.30 pro pěší i motorová vozidla.

3) Uzavírka komunikace v ulici Kpt. Jaroše od křižovatky ulic 
Kpt. Jaroše - Denisova ke křižovace ulic Kpt. Jaroše - náměstí 
Míru -Randova v čase 17.50 – 18.30 pro pěší i motorová vozidla.

Náhradní přístup na náměstí pro pěší bude ulicemi:
- Denisova - Balbínova - náměstí Míru, tzn. od divadla okolo 
   klatovských katakomb a doleva směr náměstí, 
- ulicemi Čs. legií - Pražská - náměstí Míru.

Ve vyznačeném bezpečnostním okruhu bude zákaz shromažďo-
vání osob v uvedeném čase od 17.50 do 18.30 hodin.

Zároveň upozorňujeme i na zákaz stání vozidel ve vyznačeném 
prostoru dne 1. 1. 2018 v čase od 01.00 hodin do 19.00 hodin.

Chtěli bychom požádat obyvatele i návštěvníky klatovského náměstí 
o toleranci a shovívavost.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Věra Schmidová
ředitelka MěKS



Vážení čtenáři, v letošním roce již posedmé mohou občané 
našeho města svým hlasem podpořit anketu o nejlepší 
provozovnu roku v Klatovech. 
 
Hlasovat může každý občan i návštěvník města, bez ohledu na 
bydliště. Stačí, když uvede své jméno a adresu; pro zařazení do 
slosování je třeba navíc uvést e-mail nebo telefon. Vylosovaní 
respondenti převezmou zajímavé ceny.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Hlasujeme v kategorii:
- nejlepší obchod (prodejny všeho druhu)
- nejlepší restaurační provoz, cukrárna, občerstvení
- nejlepší služby (kadeřnictví, kosmetika, ubytování, pomoc 

v domácnosti, pečovatelské služby, finanční služby apod.)

Zástupci kategorií s největším počtem hlasů budou tradičně 
oceněni při slavnostním zahájení nového roku na klatovské 
radnici. 
Hlasovat můžete v Informačním centru až do 22. 12. 2017 
případně elektronicky na stránkách .www.klatovy.cz/mukt

Anketa o nejlepší provozovnu 

roku 2017 v Klatovech 

NEJLEPŠÍ PROVOZOVNA ROKU 2017 V KLATOVECH

ANKETNÍ LÍSTEK

* 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.

Já, jméno a příjmení: 

kontaktní adresa: 

hlasuji pro nejlepší provozovnu roku 2017 v Klatovech:

v kategorii:

Adresa nebo umístění provozovny: Název provozovny (příp. jméno a příjmení podnikatele):

obchod služby restaurační zařízení

telefon: *

e-mail: *

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