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Zdravý rozum…

Ro z b o r y h o s p o d a ř e n í

Vážení Klatované, veškerý společenský život v nejširším slova smyslu již před řadou měsíců prakticky ustal. Nálada každého z nás v závislosti na jeho odolnosti
a naturelu osciluje od naštvání přes rezignaci až k apatii.
Roviny pohledu na danou situaci jsou
až extrémně vyhrocené. Úzkostné stavy a obrovské obavy na straně jedné,
absolutní popírání jakéhokoliv nebezpečí na straně druhé. Hezké zprávy
aby pohledal. Nebo možná jen zapadly v té „smršti“, jež se na nás den
za dnem valí ze všech stran.
Jsem přesvědčen, že to není správně, a proto každý střípek dobrého je
potřebný. Dovolím si proto vrátit se
do předvánočního času, kdy se na
klatovském náměstí uskutečnil již
10. ročník „Klášterního bazaru“. Byť
byl ochuzený o kulturní program
i tradiční občerstvení podávané členy
místního Rotary klubu, svůj účel splnil. Díky Vám, kteří jste jej navštívili
či věnovali finanční dar, se podařilo
nashromáždit částku ve výši téměř 62
tis. Kč. Obnos využije Oblastní charita
Klatovy k pořízení elektrických polohovacích postelí do Domova pokojného stáří ve Václavské ulici.
Již výše jsem zmínil, že současná situace může velmi neblaze působit
na psychiku kohokoliv z nás, včetně
naprosto zdravých lidí. Nejhůře pak
působí na naše spoluobčany s různými formami duševních onemocnění.
O to více mne potěšilo, že k jejich léčbě v našem městě bude možno nově
využívat další specializovanou péči. Již
dlouho po ní byla poptávka. Centrum
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Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte mi nejprve jednu drobnou osobní poznámku. Kvůli nemoci jsem 15 dnů strávil na multioborové jednotce intenzivní péče
v Klatovské nemocnici. „Zevnitř“ jsem viděl, jak toto oddělení funguje uprostřed
pandemie, uprostřed stavu, kdy média píšou, že nemocnice se hroutí.
Nemohl jsem si nevšimnout, že situace je nelehká, přesto jsem měl pocit,
že jsme jako pacienti v dobrých rukou
a že oddělení i nemocnice funguje.
Rád bych proto poděkoval týmu pod
vedením pana doktora Radka Pelnáře
a Klatovské nemocnici.

duševního zdraví našlo zázemí v budově bývalé polikliniky v sousedství
nemocničního areálu. Mimořádně
cenné je to, že svoje služby bude kromě ordinace nabízet i přímo v terénu.
Především díky nim se daří výrazně
zkrátit dobu, po kterou musejí být nemocní léčeni na specializovaných odděleních. Garantem poskytování péče
je spolek Ledovec. Název mi přijde příznačný. Pevnost, síla, odolnost… Vše,
co je potřeba, aby se o něj strasti ničící
osudy mnohých, na první pohled neviditelné, rozbily a lidé se mohli opět co
nejvíce zapojit do běžného života.

A radovat se… i z běžných věcí. Radovat se z „ledového“ i skoro jarního
víkendu, jež se stihly během pár únorových dní vystřídat. Oba měly jedno společné. Lákaly k procházkám.
Strašně rád vyjíždím do krásného
okolí Klatov na běžkách, kdykoliv to
jen trochu jde. A že je to v posledních
letech velká vzácnost. Tolik běžkařů
jako letos jsem zde ve stopách asi ještě nepotkal. Je to logické. Vždyť nabrat
potřebné sluníčko po dlouhých šedých týdnech touží každý. Potkávali se
známí, zdravili se, podělili se o radost
z hezkého dne. Jedno však přehlédnout nešlo. Žádné shluky a dlouhé
povídání zblízka. Prostě a naprosto
přirozeně používali zdravý rozum.
A právě o něj bych Vás, vážení Klatované, chtěl požádat. Už jen proto,
abychom do doby, než se epidemická
situace zlepší a začneme se navracet
k normálnímu životu, nemuseli čelit
dalším zákazům a příkazům. Včetně
občas zmiňovaného omezení pohybu.
Obávám se, že bychom pak „Ledovec“
mohli zahltit.
Přeji Vám pevné zdraví.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Koncem února se uskutečnily rozbory
hospodaření města a jeho organizací. Zhodnotili jsme finanční rok 2020.
Záhy budeme mít hotové materiály
popisující finanční rok, samozřejmě
je zveřejníme na našich webových
stránkách v části věnované rozpočtu.
Po rozborech bude dokončen audit
hospodaření, abychom mohli projednat rozbory hospodaření a finanční
situaci města na zastupitelstvu. Dnes
bych s Vámi rád sdílel několik prvních

poznámek a určitý kontext našeho
hospodaření v roce 2020. Uvidíte, že
rok 2020 nebyl zdaleka jen „covidovým a špatným rokem.“ Že i nám se
cosi podařilo a že jsme, jako město,
dokázali rokem projít se ctí. Podrobnější analýzy bych Vám nabídl v některém z příštích čísel zpravodaje, poté,
co bude finanční rok projednán v orgánech města.
Rok 2020 v kontextu posledních
5 let (2016-2020) popisuje následující tabulka. Dává základní soubornou
informaci o rozpočtu, příjmech, výdajích, rozpočtové rezervě. „Číst“ ji můžete, na příkladu roku 2020, takto:“
a) Dosáhli jsme celkových příjmů
719,8 mil. Kč, celkové výdaje čini-

ly 739,2 mil. Kč, splatili jsme úvěry
v částce 15,3 mil. Kč. Čerpali jsme tedy
zčásti zdroje, které jsme v minulosti
našetřili. Proč?
b) Podívejme se nejprve na stranu
výdajů: Neinvestiční výdaje (kap.
1-12) dosáhly částky 239,4 mil. Kč. Významné jsou např. opravy komunikací, údržba majetku města, příspěvky
na hromadnou dopravu, v této položce jsou zahrnuty i výdaje spojené
s „koronavirem.“ Neinvestiční výdaje
hrazené z peněžních fondů dosáhly
částky 55,6 mil. Kč, odtud jsou hrazeny např. výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, ale i výdaje
na sportovní, kulturní a společenský
život města (fond dotací, zlatý fond).
Neinvestiční výdaje „ve vztahu k říze-

Rozpočet města (v tis. Kč)

Skutečnost
12/2016

Skutečnost
12/2017

Skutečnost
12/2018

Skutečnost
12/2019

Skutečnost
12/2020

Skutečnost 5

Finanční prostředky - počáteční stav

192 437

259 691

289 159

278 877

321 292

192 437

Daňové příjmy

311 492

333 943

373 208

412 522

404 297

1 835 462

Nedaňové příjmy

78 887

83 299

87 898

113 355

98 754

462 193

Kapitálové příjmy

18 527

13 856

19 905

14 489

18 573

85 350

Dotace neinvestiční

61 388

76 971

95 452

97 953

153 552

485 317

Dotace kapitálové

4 890

6 962

49 727

61 764

44 607

167 949

PŘÍJMY CELKEM

475 185

515 031

626 190

700 084

719 782

3 036 271

Příjmy neinvestiční

451 768

494 213

556 557

623 831

656 603

2 782 972

Příjmy kapitálové

23 417

20 818

69 632

76 253

63 179

253 299

168 806

179 805

199 994

223 339

239 412

1 011 355

Neinvestiční výdaje
neinvestiční výdaje města - kap. 1-12
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13

36 645

45 353

48 373

64 699

55 569

250 639

neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14

128 448

141 602

161 631

173 708

185 575

790 963

Neinvestiční výdaje celkem

333 899

366 759

409 998

461 746

480 556

2 052 958

kapitálové výdaje města - kap. 1-12

44 049

58 939

142 912

103 093

206 604

555 597

kapitálové výdaje - peněžní fondy - kap. 13

11 371

40 494

55 262

70 809

49 702

227 638

kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným
organizacím - kap. 14

2 141

3 706

6 000

8 567

2 300

22 714

Kapitálové výdaje celkem

57 561

103 139

204 174

182 469

258 606

805 949

Kapitálové výdaje

VÝDAJE CELKEM

391 460

469 898

614 172

644 214

739 163

2 858 907

Rozdíl "Příjmy - Výdaje"

83 725

45 133

12 018

55 870

-19 381

177 364

Splátky úvěrů

-16 561

-16 564

-22 803

-15 294

-15 312

-86 535

Financování

90

899

504

1 839

1 484

4 817

Rozpočtová rezerva města

259 691

289 159

278 877

321 292

288 083

288 083
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ným organizacím“ – částka 185,6 mil.
Kč – jsou peníze, které město posílá ze
svého rozpočtu svým příspěvkovým
organizacím – Technickým službám,
Městskému ústavu sociálních služeb, Městské knihovně, Městskému
kulturnímu středisku a všem školám
a školkám.

A závěrem krátká poznámka: Sloupec
označený jako „skutečnost 5“ je součtem příjmů a výdajů za posledních
5 let. Jak je patrné, město například
investovalo 806 mil. Kč a svým organizacím poslalo 814 mil. Kč. Berte, prosím, tabulku jako vstup do širší diskuse o finančních relacích města.

c) Na straně výdajů jsou i tzv. kapitálové výdaje – tedy investice. Ty byly
minulý rok rekordní za několik posledních let. Investovali jsme celkem 258,6
mil. Kč, o 74 mil. Kč více než v roce
2019 a nejvíce za celé pětileté období.
Podrobnější informaci o investicích a
jejich struktuře připomenu příště.

Při pohledu na finanční situaci města
nesmíme zapomínat na příspěvkové
organizace, jež město zřizuje. I jejich
hospodaření bude předmětem rozborů, údaje o nich najdete na našem
webu.

d) Na straně příjmů je důležité, že se
nám dařilo získávat dotace – neinvestiční a investiční dohromady „dávají“
částku 198 mil. Kč. Velmi dobré byly
nakonec i daňové příjmy (včetně sdílených daní), jejichž výsledek (cca 338
mil. Kč) vylepšil jednorázový finanční bonus, jímž vláda kompenzovala
to, co městům a obcím vzala na dani
z příjmu fyzických osob. Přestože jsme
opakovaně odpustili nájmy z nebytových prostor vlastněných městem, nakonec nedaňové příjmy dosáhly 98,8
mil. Kč.
Hospodaření města zobrazuje intenci,
na které jsme se jako vedení města
a zastupitelé shodli. Navzdory koronavirové krizi udržet město v chodu,
pečovat o něj, opravovat ho, dát prostor i našim organizacím, aby jako jindy účelně pečovaly o ty úseky činnosti
a majetek, který mají svěřeny. A tak se
v zavřených tělocvičnách, v kulturním
domě, na ulicích a chodnících, v parcích atd. opravovalo a dělaly se práce,
na které se jindy „hledal čas.“

Krátce zmíním Městský ústav sociálních služeb. Ten poskytuje rozsáhlé služby, které možná někdy ani
dostatečně neznáte. Připomenu je:
Městský ústav provozuje dva domovy pro seniory (Klatovy – kapacita 126
klientů, Újezdec – kapacita 79 klientů), jeden domov pro osoby se zdravotním postižením (Újezdec, kapacita
33 klientů), centrum denních služeb
(ambulantní zařízení pro 6 klientů),
pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou službu, poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
ale také sociální ubytovnu (24 lůžek)
a azylový dům (11 lůžek). Patří dík
všem jeho zaměstnancům a vedení za
to, že komplikovaný rok zvládli. Věřím,
že všechna restriktivní opatření (izolace, karanténa, omezení návštěv v domovech) byla činěna pro dobro klientů. Mimochodem naše město je jako
zřizovatel ústavu sociálních služeb
velkou výjimkou. Obvykle totiž města
a obce zřizovateli podobných organizací nejsou (… a pak své „povinnosti
v této oblasti“ řeší dílčími příspěvky, například Charitě, jež zajišťuje obdobné služby jako náš ústav
sociálních služeb). Město Klatovy

ze svého rozpočtu významně přispívá na služby, které Městský ústav
sociálních služeb poskytuje – ročně
částkou 11,1 mil. Kč. Zcela na městě
a jeho rozpočtu pak zůstávají investice
do nemovitého majetku, který náš
ústav sociálních služeb využívá
a spravuje. Tyto investice hradí město
ze svého rozpočtu. Město Klatovy
však podporuje i Oblastní charitu, kterou zřizuje plzeňské biskupství, a to
příspěvky na část její provozní činnosti. Například na provoz klatovského
Domova pokojného stáří jsme v roce
2020 přispěli částkou 275 tis. Kč (příspěvek je kalkulován za občany města Klatov a jeho integrovaných obcí
– ve stejné výši jako v našem ústavu
sociálních služeb). Tento příspěvek
bude poskytnut i v letošním roce.
Na rok 2021 nedávno zastupitelstvo
navíc schválilo příspěvek Charitě
na pečovatelskou službu – ve výši 180
tis. Kč. Město tedy nepodporuje jen
charitativní a sociální služby poskytované svým městským ústavem sociálních služeb, ale i obdobné služby poskytované Oblastní charitou (rok 2019
celkem 549 tis. Kč, rok 2018 celkem
416 tis. Kč). I to jsou informace, které získáte, prostudujete-li materiály
k rozborům města a jeho organizací.
Příklad Městského ústavu sociálních
služeb a výdajů do oblasti sociální
a charitativní je i jakousi pomyslnou
„virtuální pozvánkou na rozbory hospodaření.“
Přeji Vám zdraví a štěstí.

Ing. Václav Chroust
místostarosta

Ro z m í s t ě n í v e l k o o b j e m o v ý c h k o n t e j n e r ů
V období od 21. 3. 2021 do 10. 4. 2021
budou na území města a integrovaných obcí rozmístěny velkoobjemové
kontejnery určené pro odkládaní objemných odpadů.
Ing. Michael Skrbek, jednatel
Pošumavská odpadová, s.r.o.

21. 3. 2021–27. 3. 2021
Lidická
Sídliště Plánická BMX
Procházkova – fotbalové hřiště
Zahrádky za fotbalovým hřištěm
Voříškova
Kounicova
Cibulkova – Flaga s.r.o.
Domažlické předměstí
Pod nemocnicí
Horažďovické předměstí
Zahrádky v Podhůrčí
Havlíčkova

28. 3. 2021–3. 4. 2021
Luby – u jezu
Luby – Silnice a.s.
Luby – sídliště
Sobětice
Štěpánovice
Zahrádky Štěpánovice
Zahrádky Markyta
Točník
Otín
Vícenice
Dehtín
Čínov
Chaloupky
Zahrádky k letišti
Zahrádky Plánické předměstí

4. 4. 2021–10. 4. 2021
Tajanov
Zahrádky za Lázněmi
Kal
Beňovy
Tupadly
Drslavice
Věckovice
Kydliny
Habartice
Vítkovice
Pihovice
Křištín
Střeziměř
Dobrá Voda
Lažánky, Kosmáčov
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Místní akční skupina chystá
n o v o u s t r a t e g i i p r o Po š u m a v í
S končícím programovacím obdobím Evropské unie musí místní akční skupiny
upravit své strategie komunitně vedeného místního rozvoje vytvořené pro období 2014-2020.
Město Klatovy je členem Místní akční
skupiny (MAS) Pošumaví, která zahrnuje oblast Klatovska, Kdyňska, části
Plzně jihu, Horažďovicka a Sušicka.
MAS sdružuje obce, podnikatelské
subjekty a neziskové organizace a jejím hlavním smyslem je rozvoj daného
území s využitím dotačních možností.
Její sídlo je v bývalém dominikánském
klášteře v Plánické ulici v Klatovech.
V současné době MAS připravuje novou strategii do roku 2027, v rámci
které bude vyhlašovat nové výzvy
k podání žádostí o dotace na konkrétní projekty. Aktuálně MAS shromažďuje data, nápady a názory k dalšímu
zpracování. V průběhu března a dubna se uskuteční online setkání s odbornou veřejností nad řadou témat,
kterým se strategie věnuje. Podrobnosti najdete na www.masposumavi.cz.
Pokud máte podněty týkající se konkrétních rozvojových potřeb Pošumaví, můžete je zasílat na e-mail
strategie@masposumavi.cz.
V uplynulém období bylo možné prostřednictvím MAS čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního
programu, Programu rozvoje venkova
a Operačního programu Zaměstnanost. Dotace jsou určeny zejména pro

obce, neziskové organizace, zemědělce a pro podporu podnikání na venkově. Z prvně jmenovaného programu
byly podpořeny projekty zaměřené
na národní kulturní památky, vybavení hasičů, zvýšení bezpečnosti osob
v dopravě, mobilitu sociálních služeb,
vytvoření územních studií či na zlepšení školních zařízení. V Klatovech byla
podpořena například výstavba chodníku v Tupadlech, úprava expozice
v Klatovských katakombách či nákup
automobilů pro pečovatelskou službu
Městského ústavu sociálních služeb.
Druhý program je orientován na projekty z oblasti zemědělství, lesnictví
a venkova. Z Operačního programu

Zaměstnanost se podařilo podpořit
například projekt “Rozvoj komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v oblasti MAS Pošumaví
v návaznosti na reformu psychiatrické péče” zapsaného spolku Ledovec.
Sídlo této služby, která byla aktuálně
spuštěna, je v objektu bývalé polikliniky v Klatovech. Podporu na projekt
„Terénní program a poradenství na
území MAS Pošumaví“ získala také
obecně prospěšná společnost Člověk
v tísni a k realizaci byly vybrány i další
zajímavé projekty.

Plánování akcí města
v nejisté době

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Bohužel ani v letošním roce se nemohly naplno rozjet plánované kulturní a společenské akce.
Zatím není úplně zřejmé, kdy a za jakých podmínek je bude možné opět
pořádat. Program je připraven, ale
postupně musíme akce zatím rušit.
Nemohlo se tak uskutečnit tradiční přivítání nového roku na náměstí či městský bál v kulturním domě.
Velký sál kulturního domu je zatím
využit pro účely očkovacího centra.
Zpestřením jsou tak stream přenosy vystoupení místních hudebníků

různých žánrů, které probíhají prostřednictvím Facebooku a webu městského kulturního střediska. Stream
vysílání zaznamenalo pozitivní ohlasy.
Na začátku jsem byl zvědavý, jaká
bude sledovanost, a musím říci, že mě
mile překvapila. Jednotlivá vystoupení
lze sledovat i zpětně a žádné z nich
nemá sledovanost pod tisíc diváků
a ta nejúspěšnější se zatím pohybují
nad pět tisíc sledujících. Samozřejmě

6
vystoupení na živo tím úplně nahradit
nejde.
Omezený režim pro veřejnost má zatím knihovna a nelze nic organizovat
v refektáři či třeba v Pavilonu skla.
V loňském roce se nemohl uskutečnit

K L A T O V S K Ý Z P R AV O D A J
program oslav 760. výročí založení
Klatov. Akci jsme přesunuli na letošní
rok a připravujeme ji na poslední víkend v červnu. Doufáme, že to bude
už bezpečná doba pro její uspořádání.
Následně se koná v červenci klatovská pouť. Připravujeme letní koncerty

na náměstí, páteční koncerty na nádvoří jezuitské koleje…
Zatím není jasné, jak to bude s akcemi třeba v dubnu, kdy se pravidelně
konají například „Brány památek dokořán“ či v polovině května zahájení
turistické sezóny atd. Pokud to bude
alespoň trochu možné, bude naší snahou je uspořádat.
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Informace o prováděných pracích na komunikacích
a souvisejících objízdných trasách
Parkovací pruh Procházkova ulice
Výstavba parkovacího pruhu pro osobní automobily (podélného stání), přestavba chodníku, přeložka plynovodu
v části ulice Procházkova, před domy čp. 83 a 84/V.

Přeji Vám pevné zdraví a rychlé překonání všech nesnází.

Milady Horákové, v úseku Karafiátová-Domažlická
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, povrchů MK, výměna
kabelů a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
•
Plynovod: 15. 3.–26. 3. 2021,
•
Vodovod: 17. 5.–29. 5. 2021,
•
MK+VO+T-Mobile: 31. 5.–12. 6. 2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Odchyt holubů v centrální
části Klatov
Město Klatovy, stejně jako řada dalších měst, se dlouhodobě potýká s výskytem
a přemnožením tzv. „městských holubů“.
Ti svým trusem znečišťují budovy,
chodníky a další objekty na území
města. Zároveň zde vzniká nebezpečí
přenosu různých infekcí, a to včetně
v současné době aktuální ptačí chřipky. V minulosti byly opakovaně instalované zábrany proti dosedání
holubů na římsách a okenních parapetech některých budov. V roce

2020 byly sítěmi zajištěny otvory
ve zdech Černé věže tak, aby v nich
bylo zamezeno hnízdění holubů. Při
rekonstrukci kostela Neposkvrněného

početí Panny Marie a sv. Ignáce, která byla dokončena v nedávné době,
byly jako ochrana proti holubům
a jejich působení mimo jiné instalované ochranné sítě na většině soch
a sousoší, které zdobí tuto nádhernou dominantu klatovského náměstí.
Na půdě klatovské radnice je vybudován holubník, kde dochází k redukování snůšky holubů výměnou snesených vajíček za umělé podkladky.
Je vydáno povolení k odstřelu holubů
ve vyjmenovaných lokalitách v okrajových částech města Klatovy.
Bohužel, všechna tato opatření nejsou dostatečná a dochází k nadměrnému výskytu holubů v intravilánu
města, a to se všemi negativními důsledky. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o instalaci odchytových klecí
na několika objektech v těsném okolí
centra města. Odchytové klece jsou
založeny na principu nalákání holubů na krmení do klece a znemožnění
jejich vylétnutí z klece ven. Následně
bude s odchycenými holuby naloženo
v souladu s platnými veterinárními
předpisy prostřednictvím asanačního
veterinárního zařízení. Odchyt holubů
bude probíhat po dobu cca 2 měsíců.
Celou akci provádí na základě smluv-

ního vztahu s městem Klatovy odborná deratizační firma. Dohled nad
celou akcí provádí Odbor životního
prostředí Městského úřadu Klatovy.
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

Chodník Domažlická,
v úseku Milady Horákové - chodníková lávka
Rekonstrukce plynovodu: 15. 03.–26. 03. 2021.

Termíny provedení:
•
Přeložka plynovodu – výkop + pokládka potrubí se
záhozem: 08. 3.–12. 3. 2021,
•
administrativní část přeložky plynovodu:
12. 3.– 15. 4. 2021,
•
zrušení původní trasy + přepojení nové přeložky:
15. 4.–19. 4. 2021,
•
Parkoviště + chodník: 20. 4.–20. 6. 2021.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky provozu – vyblokování jednoho jízdního pruhu. Přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.

Fráni Šrámka, Domažlické předměstí
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů
a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
•
Vodovod: 8. 3.–11. 4. 2021,
•
MK+VO+T-Mobile: 6. 4.–7. 5. 2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Karafiátová v úseku Mánesova-Fráni Šrámka
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů
a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
•
Vodovod: 12. 4.–15. 5. 2021,
•
MK+VO+T-Mobile: 10. 5.–1. 6. 2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Stavba bude provedena za uzavírky jednoho jízdního pruhu
ve směru od Domažlic a uzavírky chodníku v této části. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Dále ve městě proběhne blokové čištění ulic a čištění
uličních vpustí.
Další akce se zahájením od měsíce dubna 2021:
•
Oprava MK a výměna vodovodu v Pražské ulici:
6. 4.–15. 6. 2021,
•
Rekonstrukce MK a výměna vodovodu na Rybníčkách:
6. 4.–15. 6. 2021,
•
Luby u pily - prodloužení obytné zóny:
6. 4.–30. 6. 2021.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
•
František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
•
Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
•
Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz
Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy
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Zápisy dětí do mateřské
školy a základních škol
Zápis dětí do mateřských škol
v Klatovech se bude konat ve středu
5. května 2021 od 8.00 do 17.00
hodin na těchto pracovištích:

Zápis do speciálních tříd pro děti
s mentálním a jiným postižením,
kterým školské poradenské zařízení
vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučilo zařazení do speciální třídy, proběhne
ve čtvrtek dne 6. května 2021 na ředitelství Mateřské školy Klatovy, Studentská ulice 601, v době od 13.00
do 14.00 hodin.
Upozorňujeme, že od školního roku
2017/2018 platí povinné předškolní
vzdělávání dětí. Povinné předškolní
vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají
na území České republiky déle než
90 dnů, a na občany jiného členského
státu Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle než 90
dnů. Dále se povinné předškolní vzdě-

lávání vztahuje na jiné cizince, kteří
jsou oprávněni pobývat na území
České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinné
předškolní vzdělávání se nevztahuje
na děti s hlubokým mentálním postižením.
U zápisu zákonní zástupci dítěte předloží občanský průkaz, rodný list dítěte
a vyplněnou přihlášku. U cizích státních příslušníků cestovní pas nebo
doklad o povolení k dlouhodobému,
nebo trvalému pobytu.
Zápis dětí do 1. ročníku základních
škol v Klatovech se bude konat
ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 8.00 do
17.00 hodin na všech základních školách.
Zápis dětí bude prováděn v souladu s
vyhláškou města Klatov č. 6/2020, kte-

rou se stanovují školské obvody základních škol zřízených městem Klatovy pro školní rok 2021/2022. Tato
vyhláška je k dispozici na úředních
deskách MŠ, ZŠ a Městského úřadu v
Klatovech.

Úroková sazba je pro všechny tituly
stejná a je odvislá od úrokové sazby
vyhlášené Českou národní bankou,
která je poté ponížena o 0,01 %. Poslední známá úroková sazba je za měsíc prosinec 2020 a činí 2,01 %.

Rodiče při zápisu dítěte předloží vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte.

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

Pokud epidemie koronavirové nákazy
nedovolí osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců přímo ve školách, bude oznámeno náhradní řešení
na úředních deskách školských zařízení
a Městského úřadu v Klatovech.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury
a cestovního ruchu

Město Klatovy vypsalo dne 21. 1. 2021 další, v pořadí 10. kolo řízení o posuzování
žádostí na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení.

Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých stanovených podmínek.
Žadatel o zápůjčku musí být vlastní-

Uzavírka pro podání žádostí 10. kola
je 19. 3. 2021.

376 347 248 - pí Miluše Jakubcová,
376 347 234 - p. František Kocfelda.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat
s výhradou zápůjčky 05-obnova fasády
domu včetně oplechování a zápůjčky
06-zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty současně

na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu
v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.




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.

P o s k y t o v á n í z áp ů jč e k
z Fo n d u r o z vo je b yd l e n í
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.

Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB
se mohou informovat na telefonu:

kem 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 zápůjčky
musí být vydáno právoplatné stavební povolení. V ostatních případech je

D r u hy p o s k y t o v a n ýc h z áp ů jč e k
Název/účel

Lhůta
splatnosti

MŠ Studentská 601, Klatovy
MŠ U Pošty 682, Klatovy
MŠ Podhůrecká 542, Klatovy
MŠ Nár. mučedníků 192, Klatovy
MŠ Máchova 668, Klatovy
MŠ Kal
MŠ Karafiátová 830, Klatovy
MŠ Koldinova 445, Klatovy
MŠ Luby 246

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.

Poř. číslo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Horní hranice

01

Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis. Kč

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

03

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis. Kč

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

07

Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

09

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud, slaboproud, zabezpečení, televizní signál)

4 roky

do 100 tis. Kč

10

Vestavba bytu do půdního prostoru

8 let

do 400 tis. Kč

11

Nástavba bytu rušící ploché střechy

8 let

do 500 tis. Kč

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis. Kč

13

Vybudování nebo rekonstrukce vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis. Kč

14

Vybudování nebo rekonstrukce kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis. Kč

15

Výměna oken, vchodových dveří a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis. Kč

16

Vybudování nebo rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis. Kč

17

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

4 roky

do 100 tis. Kč

18

Rekonstrukce bytového jádra

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis. Kč na 1 byt
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Představujeme:
Živnostenský odbor Městského úřadu Klatov y
Obecní živnostenský úřad, jako samostatný odbor obce s rozšířenou
působností, je nejnižším článkem ve struktuře živnostenských úřadů,
která je třístupňová a je daná zákonem o živnostenských úřadech.
V rámci Plzeňského kraje je zřízeno 15 živnostenských úřadů, přičemž
náš odbor je na třetí pozici podle počtu obyvatel, podnikatelů a živností ve svěřeném obvodu, hned za Nýřany a Plzní.
Živnostenskému odboru je svěřen
výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání, kterou vykonává v územním obvodu 44 obcí s více
než 50 tisíci obyvateli. Ke konci roku
2020 jsme v tomto obvodu evidovali
10 666 živnostenských podnikatelů,
kteří měli vydáno 17 196 živností. Dále
vykonáváme státní správu na úseku
registrace zemědělských podnikatelů
podle zákona o zemědělství. Ke konci loňského roku bylo zapsáno v evidenci zemědělských podnikatelů 689
subjektů podnikajících v zemědělské
výrobě.
Živnostenský odbor Městského úřadu
Klatovy najdete již od roku 2003 v rohové budově na náměstí Míru a ulici
Vídeňské, číslo popisné 66, v druhém
mezipatře.

mují zahájení nebo ukončení činnosti
na provozovnách, oznamují přerušení provozování živnosti nebo naopak
obnovení činnosti, oznamují změny
sídel, odpovědných zástupců a žádají
o zrušení svého živnostenského
oprávnění. Všechny tyto úkony zapisujeme s využitím Jednotného registračního formuláře a prostřednictvím on-line informačního systému
Registru živnostenského podnikání
do živnostenského rejstříku (v roce
2020 bylo takto přijato 1440 podání).
Během roku 2020 bylo např. vydáno
773 výpisů ze živnostenského rejstříku, 491 vyrozumění o přerušení
živností, 134 vyrozumění o obnovení
živností, 391 vyrozumění týkajících se
provozoven a 171 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.

Na odboru pracuje v současné době
6 úředníků. Vnitřně se náš odbor člení
na úsek registrace podnikatelů, kde
jsou zařazeny referentky: Jana Bastlová, Mgr. Kateřina Jelínková a Olga Polívková a úsek živnostenské kontroly,
kterou vykonává Ing. Jaroslava Kislingerová a Zdeněk Popelík.
Hlavní náplní kolegyň na registraci podnikatelů je přijímání ohlášení
živností řemeslných, vázaných a volných a žádostí o koncesi fyzických
a právnických osob, které mají zájem
vstoupit do živnostenského podnikání. Následně, po prověření náležitostí
žádosti, doložených dokladů a v případě splnění podmínek, vydáváme výpisy ze živnostenského rejstříku, které
jsou průkazem živnostenského oprávnění. Zpracováváme změny údajů
zapsaných do živnostenského rejstříku, které obdržíme formou avíz ze
základních registrů (v minulém roce
jsme takto získali 2562 avíz) nebo po
jejich oznámení podnikatelem. Podnikatelé v průběhu svého podnikání
rozšiřují předmět své živnosti, ozna-

dání prostřednictvím webové aplikace JRF https://www.rzp.cz/elpod.html,
která je spustitelná z pohodlí domova,
a preferování elektronické komunikace s úřadem prostřednictvím datových schránek. Formuláře pro podání živnostenskému úřadu je možné
najít na webu ministerstva průmyslu
a obchodu nebo webových stránkách
města Klatovy.
V rámci kontrolní činnosti sledujeme,
zda podnikatelé dodržují povinnosti
stanovené živnostenským zákonem
a souvisejícími právními předpisy. Živnostenské kontroly provádíme především na provozovnách v rámci celého
území obce s rozšířenou působností.
Snažíme se podnikatele informovat,
upozorňovat na jejich povinnosti
a seznamovat s legislativními novin-

31.12.2016
8937

31.12.2017
8981

31.12.2018
9048

31.12.2019
9072

31.12.2020
9090

1190

1250

1293

1329

1317

Právnické osoby
Zahraniční osoby
Celkem

256

250

250

249

259

10383

10481

10591

10650

10666

Informace o podnikatelích zapsaných
v živnostenském rejstříku lze nalézt
ve veřejné části živnostenského rejstříku na stránkách www.rzp.cz.

né minimum. V tomto období jsme
prováděli místní šetření a obhlídky
provozoven spojené s informováním
jejich provozovatelů o aktuálních
opatřeních a možnosti využití státních
kompenzačních bonusů, aktuálně
s odkazem na rozcestník https://1212.
mpo.cz/.
Nejdůležitějším právním předpisem
upravujícím živnostenskou agendu
je zákon o živnostenském podnikání.
Ten doznal od roku 1992 již více než
170 menších či významnějších novelizací.

Počet podnikatelů v ORP Klatovy

Fyzické osoby
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Do letošního roku se přesunula platnost novely daná zákonem o realitním
zprostředkování, kdy mezi vázané živnosti byla nově zařazena činnost realitního zprostředkovatele, zároveň
byla stanovena podmínka odborné
způsobilosti a některé další nové
povinnosti, které musí podnikatelé
v tomto oboru splňovat.

z příjmů. Formulář Oznámení o vstupu
do paušálního režimu by měl být vydán formou přílohy k Jednotnému
registračnímu formuláři v průběhu
března 2021.

Nová právní úprava dále zasahuje
také do průvodcovské činnosti. Nově Mezi nejvíce zastoupené živnosti
se definuje průvodce v cestovním ohlašovací řemeslné patří Hostinská
ruchu, podmínky pro vydání průka- činnost, Zednictví a Opravy silničních
zu průvodce a zavádí seznam prů- vozidel. Ze živností vázaných má nejvodců. Činnost průvodce může nově větší podíl Činnost účetních poradců,
od 1. 3. 2021 vykonávat pouze osoba, vedení účetnictví, vedení daňové evikteré byl vydán český národní prů- dence, Masérské, rekondiční a regePočet podnikatelů
v ORPslužby
Klatovy
kaz průvodce. Podrobnější
informace nerační
a Provádění staveb,
o průkazech a jak o ně požádat lze jejich změn a odstraňování.
nalézt na stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj.
Mezi volnými živnostmi je vydáno
nejvíce oprávnění na Velkoobchod
Od nového roku byl novelizován zá- a maloobchod, Zprostředkování obkon o daních z příjmu, který mění chodu a služeb a Poskytování služeb
také živnostenský zákon tím, že pod- pro zemědělství, zahradnictví, lesnikatel, fyzická osoba, může společ- nictví. V koncesích vede Prodej kvasně s ohlášením živnosti
nebo žádostí
lihu, konzumního
lihu a lihovin
31.12.2016
31.12.2017 ného
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
o koncesi
na živnostenském
úřa- a Silniční
Fyzické osoby
motorová
8937
8981
9048
9072 doprava
9090 nákladní
du učinit
nově
obsahuPrávnické
osoby též podání
i osobní.
Na opačné
straně
v žebříčku
1190
1250
1293
1329
1317
jící údaje
požadované
četnosti
po jednom
zastoupení
má
Zahraniční
osoby
256 v oznámení
250
250
249
259
o vstupu
do paušálního
daně Slévárenství,
Provádění
trhacích
prací,
Celkem
10383režimu 10481
10591
10650
10666

Počet živností v ORP Klatovy

které se jich týkají. Nechceme
Počet živností vkami,
ORP
Klatovy
za
každou
cenu pokutovat. Pokud ale

Podání může podnikatel učinit na jakémkoliv živnostenském úřadu v rámci České republiky. Zvlášť v současné
době podnikatelům doporučujeme
využití možnosti elektronického poŘemeslné

31.12.2016
4852

31.12.2017
4932

nedojde k nápravě, tak následují zcela
pochopitelně sankce.
V době koronavirové pandemie, vyhlášeného nouzového stavu a přijetí
množství opatření, mimo jiné i uzavření řady provozoven, byl výkon živnostenských kontrol omezen na nezbyt-

31.12.2018
5005

31.12.2019
5096

31.12.2020
5147

31.12.2016
4852

31.12.2017
4932

31.12.2018
5005

31.12.2019
5096

31.12.2020
5147

Vázané

1471

1210

1247

1277

1315

Koncese

1302

1354

1379

1417

1444

Volné

8840

8979

9138

9224

9290

Celkem

16465

16475

16769

17014

17196

Řemeslné

Provádění ohňostrojných prací a Provozování krematoria.
Ne každou podnikatelskou činnost je
možné zařadit mezi živnosti. Jedná se
o činnosti ze živnostenského zákona
vyloučené a podléhající jiné zákonné
úpravě. Uvedla bych např. pronájem
nemovitostí, výrobu elektřiny (solární panely), činnost lékařů, advokátů,
znalců a tlumočníků, činnost bank,
pojišťoven, provozování hazardních
her, nabízení sexuálních služeb nebo
zprostředkování zaměstnání.
Možná nikoho nepřekvapí, že největší
podíl mezi podnikajícími cizinci v našem správním obvodu mají občané
Vietnamské socialistické republiky a
členských zemí Evropské unie. Výjimečné a s dotekem exotiky je zastoupení občana Egyptské arabské republiky, Spojených států amerických,
Ruské federace, Republiky Uzbekistán, Republiky Severní Makedonie,
Turecké republiky, Marockého království, Indické republiky nebo Singapurské republiky. Díky většině těchto
osob se můžeme seznámit se světovou gastronomií.
Podmínkou pro vstup do podnikání je
obecně známá hranice dosažení věku
18 let. Novým občanským zákoníkem
bylo s přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého
umožněno podnikat osobám již od 16
let. Náš živnostenský úřad zatím řešil
dva takové případy. Naopak nejstarší
osoba, které je vydáno živnostenské
oprávnění, má ročník narození 1923.
Ing. Miluše Lejsková
vedoucí živnostenského odboru
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Ledovec v Klatovech otevírá
Ce n t r u m d u š e v n í h o z d r a v í
Lidé s duševním onemocněním, kteří žijí v regionu Klatovy, Domažlice nebo Horšovský Týn, mohou nově využívat služeb Centra duševního zdraví. Jde o druhé
zařízení v Plzeňském kraji, které Ledovec spouští, a to opět ve spolupráci s ordinací Psychiatrie-ambulance s.r.o.
Pomoc je poskytována v prostorách
Centra anebo terénní formou prostřednictvím multidisciplinárního
týmu, ve kterém
pracuje psychiatr,
psycholog, psychiatrické či všeobecné sestry a sociální
pracovníci. Jedná
se o dlouho chybějící prvek, který propojuje zdravotní a sociální služby.
Centrum nabízí služby zejména lidem
s vážným duševním onemocněním,
kteří potřebují pravidelně podporu
v oblasti zdraví i v dalších oblastech
každodenního života.
Přestože se na provozu centra podílí
dva subjekty, pracovníci tvoří jeden
tým a vzájemně se doplňují. „Díky
tomu můžeme s klientem v jednu
chvíli spolupracovat při zvládání projevů nemoci, s medikací i případných
doprovodných zdravotních komplikací a zároveň řešit, co jej tíží v běžném
životě. Může to být podpora v každodenních záležitostech, jak si uvařit,
utřídit finanční záležitosti, jak naložit
s volným časem, hledat pracovní
uplatnění nebo pomoci ve vztazích
s rodinou. Hlavní je pro nás spokojenost člověka s vlastním životem,
přestože má nějaké duševní onemocnění,“ uvádí konkrétní možnosti podpory odborná vedoucí týmu Drahomíra Franzová.
Centrum má veškeré zázemí na adrese Pod nemocnicí 789 v budově bývalé polikliniky, kde Ledovec již dlouhodobě provozuje své služby. Zde jsou
k dispozici ordinace psychiatra a psychologa, konzultační místnosti i společná kancelář celého týmu. Hlavní
váha však stojí na poskytování podpory v terénu. „Smyslem centra duševního zdraví je pracovat s lidmi co nejvíce
tam, kde žijí a jsou doma,“ vysvětluje
Drahomíra Franzová.

Podpora týmu z centra duševního
zdraví může také v některých případech pomoci předejít takovému zhoršení zdravotního stavu, které by si vyžádalo hospitalizaci.
„V rámci péče o člověka s duševním
onemocněním je významná role CDZ
především v obdobích, kdy dochází
k dekompenzaci psychického stavu
a CDZ je schopno, díky multidisciplinárnímu týmu, velmi rychle zajistit intenzivnější podporu, kontrolu,
celkový monitoring v ambulanci, ale
především i v domácím prostředí
pacienta. Tím se někdy podaří zvládnout zhoršení duševního stavu bez
nutnosti akutní hospitalizace. Dalším
”rizikovým, křehkým” obdobím je přechod pacienta z hospitalizace do ambulantní péče, domácího prostředí. Je
to často období vyrovnávání se s onemocněním, jeho dopady na život, prá-

máním dalších možností, řešením aktuálních sociálně zdravotních dopadů,
nebo naopak zmapováním rizik a možnosti prevence. CDZ vidím jako logický
mezičlánek (psychiatrická ambulance – hospitalizace) v rámci širší péče
o duševně nemocné,“ vysvětluje psychiatrička CDZ Viola Chvalová, která
byla pro práci v klatovském CDZ uvolněna Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech.
Centrum duševního zdraví nemá být
konkurencí v současném systému
péče, ale má ho doplňovat, aby lidé
s vážným duševním onemocněním
nezůstávali v nemocnicích déle, než
je nutné. „Neznamená to, že by najednou nebyly hospitalizace úplně potřeba, ale jsme schopni ve spolupráci
s akutní péčí klienta provést nástupem na hospitalizaci, jejím průběhem
a především nejnáročnější částí ná-
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Přestože Centrum duševního zdraví
Klatovy funguje již od 1. ledna, slavnostně otevřeno bylo 16. února. Kvůli
epidemiologické situaci neproběhlo
tak, jak by si pracovníci a podporovatelé Centra přáli. Otevření bylo rozděleno do více menších setkání. První,
kdo přijal pozvání, byl pan Rudolf Salvetr, starosta Klatov, který slavnostně
přestřihl pásku.

Centra duševního zdraví jsou novým
prvkem péče o lidi s duševním onemocněním. V rámci Reformy psychiatrické péče v ČR (www.reformapsychiatrie.cz) jejich pilotní provoz platí
Ministerstvo zdravotnictví ČR z prostředků Evropské unie - Evropského
sociálního fondu.
Klatovské centrum je součástí projektu „Podpora vzniku Center duševní-

ho zdraví III“, který je poslední vlnou
předchozí podpory CDZ I a II, které
dohromady má umožnit do roku 2022
vznik celkem 30 zařízením. Z projektu
je hrazeno prvních 18 měsíců pilotního provozu (www.cdz-klatovy.cz).
Mgr. Lukáš Eisenvort
specialista Centra duševního zdraví
Klatovy, sociální pracovník

Návrh na zakoupení
hlasovacího zařízení neprošel
Zastupitelstvo města Klatov se na svém zasedání dne 9. 2. 2021 mimo jiné
zabývalo možností zakoupení hlasovacího a konferenčního systému.
Tento systém měl být určen primárně
pro účely jednání zastupitelstva, mohl
být však také nápomocen při různých
videokonferencích městského úřadu,
kdy zejména v současné době došlo k nárůstu online komunikací. Při
jednání zastupitelstva by umožňoval
komplexnější přehled o průběhu hlasování, disponoval by indexovaným
záznamem zvuku, vhodně nastavený software by ušetřil administrativní činnosti spojené s tvorbou zápisu
z jednání a hlavně by jednoduše
umožnil adresné hlasování.

Adresným hlasováním by došlo
k výrazné změně oproti současnému
stavu, kdy jsou výsledky hlasování
zastupitelů k jednotlivým bodům zaznamenány pouze celkovým počtem
hlasů pro návrh, proti návrhu a hlasů
zdržených. Hlasovacím zařízením by
bylo umožněno zveřejnění výsledků
hlasování se jmennými výstupy o tom,
jak který konkrétní zastupitel hlasoval. Tato skutečnost je podle mého
názoru už jen vzhledem k odpovědnosti vůči našim voličům více než
žádoucí. O to více mě mrzí, že před-

ložený návrh na koupi hlasovacího
a konferenčního systému nenašel mezi ostatními kolegy zastupiteli dostatečnou podporu nutnou
k jeho schválení. Pevně ale věřím, že v
budoucnu najdeme cestu, jak rozhodnutí zastupitelstva lidem více přiblížit,
zpřehlednit a ztransparentnit.
Ing. Jiří Zavřel
zastupitel města

Ulice Karla Holého
Nově vzniklá ulice mezi obcí Štěpánovice a Štěpánovickou ulicí nese od prosince
2019 jméno Karla Holého. Rozhodlo o tom na svém tehdejším zasedání zastupitelstvo města.

ci, vztahy, celkové fungování. Obtížné
období pro nemocného i jeho blízké.
A právě v tomto období je multidisciplinární tým CDZ schopen podchytit,
podpořit, konkrétně pomoci klientovi
i jeho blízkým. Tedy provést jej i jeho
blízké obdobím adaptace, prozkou-

vratu zpět domů. Tím, že má člověk
stále kontakt s týmem a intenzivnější
podporu po hospitalizaci, než bylo dosud možné a běžné, lze zkrátit celkovou délku hospitalizace na nejnutnější
dobu překonání akutní fáze onemocnění,“ dodává doktorka Sýkorová.

Kdo však byl tento téměř zapomenutý
muž? Prof. PhDr. Karel Holý se narodil 26. února 1865 ve Štěpánovicích.
Studoval na reálce v Plzni, hospodářské škole v Děčíně a také v německém
Halle, kde získal titul doktora filozofie. Disertační práci napsal na téma:
„O škodlivém působení některých trav
ve výživě zvířat“. Intenzivně se po celý
život věnoval šlechtění rostlin.

rektor tamní Vysoké školy zemědělské (dnešní Mendelova univerzita).
V letech 1907-1911 byl za agrární stranu poslancem Říšské rady ve Vídni.

Dlouhá léta přednášel jako profesor
zemědělské správovědy na Hospodářské škole v Táboře, posléze přešel
do Brna, kde pokračoval v akademické činnosti, jeden rok působil jako

Lukáš Kopecký
zastupitel města

Zemědělství se věnoval i v praktické
rovině, hospodařil na dvorech ve Vícenicích a ve Štěpánovicích. Zemřel
13. září 1948 na svém statku ve Švamberku u Třeboně.
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MUDr. Helm: „Ze strany města je
vidět, že se o své lidi stará.“

100 let Aimov y dětské
čítárny v Klatovech

Z Kulturního domu v Klatovech se od 26. ledna stalo očkovací centrum. Událo
se tak pro větší komfort a dostupnost zájemců. Ačkoliv se pro nedostatek vakcín
muselo očkování na dva týdny přerušit, od 16. února je opět v plném proudu.
O všem, co by vás ohledně očkování mohlo zajímat, se rozpovídal MUDr. Bedřich
Helm, který má v klatovské Družbě průběh očkování na starosti.

Historie knihovnictví v Klatovech sahá až do počátku druhé poloviny 19. století,
přesněji do roku 1859, kdy dvacet ctihodných klatovských občanů rozhodlo o zřízení městské veřejné knihovny, mezi nimi například MUDr. Jan Nauš, gymnaziální
ředitel P. Václav Šanda nebo krupař František Jung.

Kde se lidé mohou zaregistrovat k
očkování proti nemoci covid-19?
Registrace probíhá přes internet. Jelikož je očkování zatím pouze pro seniory, byly zřízené linky, na kterých
zájemcům s přihlášením poradí. Z počátku přihlašování probíhalo zmatečně, protože se všichni chtěli zaregistrovat, ale v databázi nezáleží na tom,
kdy se přihlásíte, ale spíše na tom, jak
informace následně systém vyhodnotí. Tím je myšleno bydliště, aby senioři
nemuseli daleko dojíždět. Od 1. března se navíc mohou začít zapisovat
i osoby nad 70 let. Bude samozřejmě
snaha naočkovat zájemce co nejdříve,
to ale záleží i na dostatku očkovacích
látek.
Jak funguje a probíhá očkování?
Očkování probíhá tak, že zaregistrované osoby dostanou pokyn, na jaké
místo a v jaký čas se mají dostavit.
V Klatovech je postup takový, že dnes
jsou naočkovány již druhou dávkou
vakcíny osoby v domovech pro seniory. Jedná se o Domov pokojného stáří
Naší Paní ve Václavské ulici a další domov u nádraží v Klatovech, Clementas s.r.o. v Janovicích a Domov pro
seniory v Újezdci. Ostatní zájemci jsou
očkováni v Očkovacím centru v Kulturním domě v Klatovech. Jsou většinou
pozváni dva lidé na dobu deseti minut. Na závěr dostanou senioři certifikát o tom, že jsou naočkováni. Ten si
buď nechají doma, nebo jej při nejbližší návštěvě praktického lékaře předají
do dokumentace, kde bude osvědčení
uloženo.

Kolik lidí již bylo od spuštění Očkovacího centra v Klatovech naočkováno?
K 17. 2. 2021 bylo zatím aplikováno
2487 dávek, tj. cca už druhou dávkou
je naočkováno 1200 seniorů a zdravotníků. 87 dávek bylo aplikováno
jako první injekce (očkováni jsou osoby vždy dvěma dávkami).
Co podle vás brzdí rychlost očkování?
Nedostatek vakcíny. My jsme schopni naočkovat za den až 150 lidí. Tady
jde pouze o to, abychom měli dostatek vakcíny. Tam bohužel, podle
mého názoru, EU podcenila vyjednávací schopnosti. Například Američané
nebo Izraelci zaplatili víc. A ten, kdo
zaplatí víc, má přednost.
Za jak dlouho by se mohla dostat
řada na občany, kteří se nenachází
v „prioritní skupině“?
Osobně si myslím, že to bude nejprve na konci léta, dříve ne. Záleží
na množství vakcíny.
Jaké jsou vedlejší účinky očkování
proti covid-19?
Co jsem měl možnost sledovat, tak
nejsou skoro žádné. Je tam malá bolestivost v místě vpichu. Paže může
trochu brnět. Riziko očkování je minimální. Ještě jsme se ani jednou nesetkali s nějakou alergickou reakcí, která
by si vyžádala zákrok lékaře.
Po jak dlouhé době je nutné nechat
se přeočkovat?
Druhá dávka by měla být za tři až čtyři týdny, podle toho, zda je vakcína
k dispozici. Přeočkování se provádí
stejnou vakcínou – v tomto případě
od Pfizer/BioNTech.
Co byste vzkázal lidem, kteří mají
na očkování nárok, ale nejsou rozhodnuti?
Ať jdou na očkování. Musí si uvědomit jednu věc - námitky proti očková-

ní, které jsou na nejrůznějších sítích,
jsou fake news (dezinformace). Očkování slouží k tomu, aby se co nejvíce
omezila možnost, že bude člověk
infikovaný. Lze dostat nemoc i po
očkování, ale ten průběh bude mnohem mírnější a daleko snazší. Tady
nejde o samotnou chorobu, tu řada
lidí překoná snadno, ale poté vznikají
poruchy dechu, snižuje se nebo ztrácí
chuť a čich. Tyto smysly se vrací, ale
trvá to minimálně půl roku. Při této
příležitosti bych chtěl říci ještě jednu
věc. Při očkování v Klatovech působí
v očkovacím centru kulturního domu
Družba čtyři týmy, které jsou vedeny
MUDr. Kubátovou, MUDr. Chaloupkou, MUDr. Helmem a střídavě některým z mladších lékařů klatovské nemocnice. Rozhodující je kvalita celého
týmu několika lidí, kteří očkování zajišťují a realizují, což jsou zdravotní sestry, které pracují s plným nasazením
a odvádějí kvalitní práci. Patří jim náš
velký dík, stejně jako vedení města
Klatovy, které zajistilo vhodné prostory pro očkování a má o běh očkování
zájem – sám starosta Mgr. Salvetr se
byl na očkovací akci podívat v Janovicích nad Úhlavou i v Klatovech. Město
Klatovy projevuje velký zájem o to, jak
očkování probíhá. Pan starosta Salvetr se byl osobně podívat na očkování
v Janovicích i Klatovech. Ze strany vedení města je vidět, že se o své lidi
stará a bylo udělané maximum pro to,
aby vše fungovalo.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

Svou činnost knihovna zahájila počátkem roku 1860. Sloužit měla k rozšiřování vědomostí mezi občany a k jejich
ušlechtilé zábavě. K jejímu zániku došlo po válce v roce 1866. Znovuobnovena byla za podpory akademického
spolku Úhlava až v roce 1898.
V období po první světové válce zaznamenalo veřejné knihovnictví
v tehdejším Československu velký rozmach. Roku 1919 vešel v platnost první československý knihovnický zákon,
který nařizoval vybudovat veřejné
knihovny ve všech obcích. V Klatovech
byla provedena velká inventarizace
fondu, evidováno bylo přes 2000 knih
a téměř 500 čtenářů.
Toto poválečné období znamenalo
jednu z nejdůležitějších etap ve vývoji
klatovského knihovnictví. 9. března
1921 byla slavnostně otevřena dětská čítárna, u jejíhož zrodu stál řídící
učitel ve výslužbě Josef Aim. První vedoucí čítárny se stala učitelka a spoluzakladatelka Božena Suková. Ta své
vzpomínky na tuto událost uveřejnila
v roce 1933 v 70. čísle Šumavanu
(pozn.: pro prezenční studium dostupný ve studovně MěK). Uvádí
v něm, proč byl úspěch čítárny na
tehdejší československé poměry tak
nevídaný. Podle vzoru klatovské dětské čítárny budovali tuto například
v Písku, Kutné Hoře nebo Rokycanech
a neznámá nebyla ani v zahraničí.
Fotografie z klatovské čítárny se používaly i na různých výstavách jako doklady o pokročilosti československého knihovnictví. Prohlédnout si je bylo
možné na výstavě soudobé kultury
v Brně v roce 1928, na výstavě lidovýchovné v Praze roku 1929 nebo
na výstavě pedagogické v Ženevě
v tomtéž roce. Psalo se o ní i v americkém časopise The Library Journale
Pohled do dětské čítárny.
Jeden ze snímků, který byl součástí expozice
na mezinárodní knihovnické výstavě.

a také v Praze byly po jejím vzoru zřizovány čítárny.
I po zvolení nové vedoucí paní Marie Holubové v roce 1933 čítárna nadále vzkvétala. Dočkala se rozšíření
a i nadále byla vzorem pro nově budované čítárny, tentokráte v Českých Budějovicích, Hodoníně či Pardubicích.
V předválečných letech 1936 až 1937
navštěvovalo čítárnu celkem 400 dětí
a disponovala fondem v počtu cca
2250 knih a 27 časopisů a vlastivědných sborníků. Významnou roli v čítárně zastávala dětská samospráva,
která kontrolovala i to, jestli mají vstupující děti čisté ruce.
V době nacistické okupace byla čítárna
několikrát přechodně uzavřena a také
se neustále stěhovala. Hledání nového působiště bylo hlavním úkolem komitétu pro správu čítárny. Jeden čas
sídlila ve dvou místnostech pomocné
školy, až se nakonec společně s městskou knihovnou přestěhovala v roce
1945 do domu 3/IV „U Zlatého slunce“.
Po skončení války dochází k postupné
konsolidaci knihovny, vracejí se knihy,
které byly po dobu okupace ukryté.
31. března 1946 je čítárna při oslavách
25. výročí založení přejmenována na
Aimovu dětskou čítárnu. Svou samostatnou činnost čítárna ukončuje
k 26. červenci 1951, kdy je sloučena

s veřejnou knihovnou, a počíná tak
plnit jak funkci městské knihovny, tak
i metodicko-organizační činnost pro
místní lidové knihovny celého okresu.
Následně se celá knihovna stěhuje
na klatovské náměstí do domu
č. 170/I, a tak éra samostatné Aimovy
čítárny končí.
Na úspěšné působení klatovské čítárny v současnosti navazuje oddělení
pro děti a mládež, které mají v klatovské knihovně na starosti Marta Freiová a Lucie Babková. Pro svoje malé
čtenáře připravují mnoho akcí, výtvarných dílniček, canisterapii s pejskem
Chikem a především nemalé množství novinek v dětské literatuře. Jakmile to situace dovolí, bude možné si
v tomto oddělení prohlédnout výstavu
právě k výročí sta let založení Aimovy
dětské čítárny. Obsáhlejší informace k této události obsahuje i brožura
160 let knihovny v Klatovech vydaná
v loňském roce, kterou lze zdarma
v knihovně získat. Knihovna se k tomuto výročí rozhodla vydat knihu bájí
a pověstí z Klatovska, které převyprávěl pan Ondřej Fibich. Článek k těmto
pověstem připravujeme do některého
z dalších vydání.
Bc. Lucie Braunová
Městská knihovna Klatovy
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Aktuální opatření v souladu s nařízením
vlády

do 28. 3. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech |
Voda / Obrazy proměny živlu
Výstavní projekt představí v dílech umělců od 19. století
do současnosti proměňující se pohled na živel, jenž symbolicky představuje nevědomí. Voda jako tekutý, proměnlivý, zanořující a znovu se vynořující živel konvenuje
s hlubinně nevědomými složkami psýché, zároveň přeneseně představuje ženský aspekt, a ač jej často ohrožuje,
základně podmiňuje život na naší zemi. Jsme svědky
proměny reflexe vodního živlu, kdy obavy z jeho nespoutanosti v současném umění vystřídají obavy o něj samotný.
12. 3. 17:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Mgr. Martin Urban: Od vědy k ideologii aneb kořeny
německé rozpínavosti.
Rozpoutání 2. sv. války ze strany Hitlerova Německa bylo
nejednou ospravedlňováno potřebou většího životního
prostoru (Lebensraumu) pro německý národ a árijskou
rasu. Nárok na nová území přitom nacisté zdůvodňovali
přirozeným právem silnějšího, který si, stejně jako
v přírodě, počíná na úkor těch slabších. Je evidentní, že
k obhajobě dobyvačné politiky posloužily nacistům některé vědecké teorie a poznatky zejména z evoluční biologie.
Do jaké míry však měla nacistická expanzivní politika
skutečně vědecký základ? A jaký díl viny nese samotná
evoluční biologie? Víc se dozvíte na přednášce.
13. 3. 14:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
S voskem mozkem – tvořivá dílna pro mládež a
dospělé Výtvarná dílna zaměřená na práci s voskem
a jeho možným využitím při kreativních činnostech. Určeno pro mládež od 14 let a dospělé.
27. 3. 15:00 | sýpka Klenová | vernisáž výstavy
Umění 90. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Galerie Klatovy / Klenová postupně představuje své sbírky,
nejdříve umění šedesátých, potom sedmdesátých a osmdesátých a tentokrát devadesátých let. Ze všech těchto období se během doby podařilo doplnit tvorbu řady slavných
a významných, ale i méně známých a přitom přínosných
autorů. Názorové rozpětí sbírek je značně široké a zaměřuje se na většinu okruhů, na různé generace, na klasická
i nová média. Je v nich zastoupena novější tvorba umělců,
kteří začínali již na přelomu padesátých a šedesátých let,
ale i těch, kteří po skončení komunistického režimu právě
vstupovali na scénu. Kurátoři výstavy: Jiří Machalický
a Michal Lazorčík, Výstava potrvá do 30. 5. 2021.
27. 3. 16:00 | purkrabství hradu Klenová | vernisáž výstavy
Jiří Hampl / Fotografie a objekty
Výtvarný názor fotografa Jiřího Hampla se rozvíjel od
počátku šedesátých let. Brzy se stal zajímavou osobností
patřící k okruhu Klubu konkretistů. Jeho volná tvorba
není příliš rozsáhlá, ale o to soustředěnější a kvalitnější.
Vytvářel citlivé portréty a záznamy prostředí. Zajímaly ho
struktury dřeva nebo jednoduché tvary, z nichž vznikaly
přísně uspořádané kompozice. Některé snímky připomínají svým snovým nádechem odkaz Josefa Šímy nebo Josefa
Sudka. Přímou souvislostí se skutečností se Jiří Hampl blížil
Vladimíru Boudníkovi, od struktur však směřoval
k jasnému řádu. Vedle fotografií vytvářel nápadité reliéfy
a objekty ze snadno dostupných materiálů, ze dřeva, plechu či polystyrenových obalů. Fantazie se promítá
do půvabných loutek, pro které vymýšlel vlastní příběhy
a dramatické miniatury. Kurátor výstavy: Jiří Machalický, Výstava potrvá do 6. 6. 2021.
27. 3. 17:00 | zámek Klenová | vernisáž výstavy
Umění 90. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Pokračování výstavy ze sýpky Klenová. Galerie Klatovy /
Klenová postupně představuje své sbírky, nejdříve umění
šedesátých, potom sedmdesátých a osmdesátých a tentokrát devadesátých let. Kurátoři výstavy: Jiří Machalický
a Michal Lazorčík, Výstava potrvá do 6. 6. 2021.

Výstava prací žáků ZUŠ J. Kličky, Klatovy
Umění léčí
ve virtuálním prostoru knihovny aneb Když nemůžeme my za uměním, musí umění za námi. Výstava obsahuje práce širokého věkového
spektra žáků umělecké školy na rozličná témata a zpracovaná různými
technikami, které spojuje jediné – víra, že umění má ozdravnou moc
a pomáhá nám i v těžkých časech. Kurátorkou výstavy je paní Marcela
Kotěšovcová a výstava je přístupná online na:
https://exhibition.indihu.cz/view/2021-01-07-umeni-leci

Vysílá hudební stanice Družba
Live streamy na facebook.com/mksklatovy

5. 3. | 19:00 | Třískáč
pátek Skupinu Třískáč, která spojuje více stylů - od funku, popu
až po ska a rock, si můžete naladit v páteční podvečer.
zpěv Martin Herák, trubka Jiří Auermüller, tenor sax Jan
Auermüller, alt sax David Kovář, trombon Martin Švejda
basa Jaromír Vlach, kytara Vít Buriánek, klávesy Ondřej
Buriánek, bicí Martin Peksa
6. 3. | 19:00 | BTnJ
sobota Kdo by neznal klatovskou skupinu hrající německou dechovku s prvky anglického golfu...
7. 3. | 19:00 | HighScore & Darkcry /Escalate/
neděle Pojďte si s námi konečně dát pořádnou porci rapu! Tentokrát z kavárny Kulturního domu Družba.
13. 3. | 20:00 | Garage Rattlesnakes
sobota Je čas zařadit další stupeň! S Garage Rattlesnakes to bude
divoký! Poznejte další ze žánrů, který naše hudební stanice
ještě nevysílala. Chřestýši si jedou hodně rychlý rock‘n‘roll!
14. 3. | 19:00 | Adys
neděle Power progressive new era pop punk‘n‘roll folk & chlebíčky. Klatovská popová kapela Adys zahraje na naší stanici
v akustické podobě! V čele stojí frontman, zpěvák a kytarista Adys, na baskytaru hraje Adam Jílek, druhým kytaristou
je Lukáš Hájek a na bicí hraje Venca Bečvář. V rámci akustického setu si pro vás připravili jedno malé překvapení.
20. 3. | 19:00 | Crimson Town Players
sobota Přímo z Crimson Town, města, kde jde blues ruku v ruce
s jazzem, rockem a funkem, přijíždí Crimson Town Players!
Tříčlenná kapela zahraje svoje originální písně, klasický
blues i jazzové melodie. Anthony van den Broek - kytara
a zpěv, Tony Zimmel - bicí, Roman Hasnedl - basa
21. 3. | 19:00 | Toxic Paradise
neděle Metalová kapela působící od roku 2013, která už si stihla
zahrát mimojiné po boku skupin Alkehol, Dymytry a Krucipüsk. V loňském roce vydali album Všechno a nic.

Právě v předprodeji:
1. 5.
úterý

| 20:00 | KD Klatovy |
MAY IN KLATOVY
Druhý ročník květnových koncertních oslav. Jako hvězda
večera vystoupí POETIKA společně s ADYS, CIVILNÍ OBRANA
a ZASTODESET.
7. 5. | 19:21 | Letní kino |
pátek TOMÁŠ KLUS – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akustické podobě.
3. 9. | 19:00 | KD Klatovy |
neděle HELENA
Vzhůru k výškám TOUR 2020 & Charlie Band a hosté
Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z bohatého
repertoáru Heleny Vondráčkové a také na jejího hosta.
10. 9. | 19:00 | KD Klatovy |
pátek LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK
Recitál několikanásobné zlaté slavice za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební
zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební
scény.
Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz,
Kulturní dům Klatovy
pondělí 9–17; úterý – čtvrtek 9–16; pátek 9–15 hod
13.00-13.30 polední pauza

S ohledem na aktuální vládní nařízení o uzavření divadel od 12. října
2020 jsme pro vás připravili základní informace o tom, jak naložit
se vstupenkami za představení, která kvůli pandemii nebylo možné
odehrát.
Snažíme se většinu akcí přesunout na dobu, kdy bude možné opět
navštěvovat divadla. Ale ne u všech představení je to reálné.
Na přeložené akce zůstávají vstupenky v platnosti. U zrušených
akcí vstupné vracíme. O vrácení vstupného můžete v současné době
požádat e-mailem. Otevření pokladny předprodeje bude možné,
až nám to vládní opatření povolí.

Způsoby vrácení peněz za zrušená představení do konce roku 2020

Kompenzace vstupného probíhá podle toho, jakým způsobem byly
vstupenky zakoupeny:
• E-vstupenky (platba kartou, převodem)
Za zrušené pořady vrátíme vstupné všem automaticky zpět
na účet, ze kterého byla vstupenka zaplacena.
• Vstupenky zakoupené v kamenném předprodeji – vrácení
převodem na účet
Ohledně vrácení peněz za vstupenky zakoupené osobně v pokladně nás musíte kontaktovat e-mailem, který zašlete na adresu:
propagace@divadloklatovy.cz
Žádost o vrácení vstupného na účet musí obsahovat tyto údaje:
- jméno a příjmení
- číslo účtu
- kontaktní telefon
- fotku a kód (11místné číslo) vstupenky
ZRUŠENÉ pořady
– vracíme vstupné
Úsměvy Jaromíra Hanzlíka
Dance Fiesta 2020
Koncert bratří Vilímců
Etiketa není věda
Pocta Janu Kubelíkovi

původní termín:
12. 5. 2020
20. 6. 2020
-

nový termín:
26. 11. 2020
24. 10. 2020
29. 9. 2020
5. 10. 2020
16. 10. 2020

PŘELOŽENÉ pořady
vstupenky zůstávají v platnosti
Tenor na roztrhání
Lakomec
Cesta jako žádná ze sta
Kamil Střihavka
Štístko a Poupěnka
Cavewoman
Úsměvy Z. Trošky

původní termín:
13. 3. 2020
18. 3. 2020
3. 4. 2020
23. 4. 2020
12. 6. 2020
5. 11. 2020
18. 1. 2021
21. 1. 2021
28. 1. 2021
1. 2. 2021
12. 2. 2021

nový termín:
PŘELOŽENO*
12. 4. 2021
PŘELOŽENO*
20. 4. 2021
10. 4. 2021
23. 11. 2021
13. 4. 2021
PŘELOŽENO*
podzim 2021
18. 5. 2021
PŘELOŽENO*
13. 5. 2021

23. 2. 2021

PŘELOŽENO*

Skleněný strop
Kafe u Osmanyho
50 odstínů - České porno
Sedm divů Islandu - J. Kolbaba
Dubnička Lahoda
Revival kabaret

*) PŘELOŽENO – o novém termínu jednáme, bude upřesněno

Abonmá

Za neodehraná představení sezóny 2020/2021 vám bude vrácena
poměrná část předplatného, která bude vyplacena po ukončení divadelní sezóny.
Předplatné uhrazené převodem z účtu bude vráceno automaticky zpět
na účet, ze kterého byla platba provedena.
Předplatné uhrazené v hotovosti bude vráceno v pokladně proti odevzdané abonentce.

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy platné do 30. 6. 2020 mají automaticky prodlouženou platnost do 31. 12. 2021.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
D R . H O S TA Š E V K L AT OV E C H
w w w. m u z e u m . k l a t o v y n e t . c z
do 28. 3. RETRO
Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.

P Ř ÁT E L É Č E S K É H I S T O R I E
w w w. p r a t e l e c e s k e h i s t o r i e . e s t r a n k y. c z
21. 3. 7:30 | NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET - „Strategická
neděle bitva a unikátní kapličky“
Sudoměř - pomník bitvy, Albrechtice nad Vltavou - hřbitov sv. Petra a Pavla, Putim - kostnice, Josef Švejk, Kestřany - unikátní místo dvou tvrzí a jednoho zámku. Pokud
bude PES systém příznivý, budou prohlídky s výkladem a
tradiční oběd zajištěn. Pokud ne, jídlo s sebou. Doprava
busem - sraz v 7:15 hod. v Jiráskově ulici (za hradbami).
24. 3. 18:00 | SPOLEČENSKÝ VEČER - „Šumavské toulání“
středa - 6. díl Hifiklub ve Vrchlického sadech. Promítání z našich
nevšedních výprav v minulém roce, kdy jsme navštívili
místa kolem Javorníka, v Blanském lese a kolem hranic
na Gsengetu. Pořad ve spolupráci s Hifiklubem. Osvětová
akce pro veřejnost.
Tato vnitřní akce bude či nebude uskutečněna
na základě aktuálního PES systému.

D Ů M D Ě T Í A M L Á D E Ž E K L AT OV Y
w w w. d d m - k l a t o v y. c z
od 15. 2. Přihlašování na letní tábory DDM Klatovy
bude probíhat pouze elektronickou (online) formou
na našich webových stránkách. Kompletní přehled, ceny
a postup přihlášení bude uveřejněno na našich webových
a facebookových stránkách.

T E L E V I Z E F I L M P RO
w w w. f i l m p r o . c z

Každý týden ZPRÁVY Z REGIONU 5:00-24:00
Film týdne ÚT-NE v 9:00, 13:00, 18:30 a 21:30 hod.
2.-7. 3. Mrazík muzikál ZUŠ Klatovy
9.-14. 3. Chodská highway
16.-21. 3. Lázeň perlivá 1/2 - komedie Šušdivoch Sušice
23.-28. 3. Lázeň perlivá 2/2 - komedie Šušdivoch Sušice
30. 3.-4. 4. Toulky po Šumavě – Z Mouřence na Kašperk
ČT-NE v 11:30, 17:30, 20:00 a 24:00 hod.
4.-7. 3. Střípky ze zákulisí muzikálu Mrazík
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Online kurzy sebeobrany

Skla jako z motýlích křídel

Městské kulturní středisko na svých facebookových stránkách zveřejnilo naučný
seriál, který by měl pomoci získat lidem alespoň malé povědomí o tom, jak se
v nejrůznějších situacích bránit napadení.

Motýlí křídla jako inspirace pro sklářskou tvorbu - tento zajímavý dekor je k vidění
v zatím uzavřené expozici Pavilonu skla.

Natáčení proběhlo v prostorách klatovského Kulturního domu pod vedením Mgr. Jaroslava Vágnera, který je
za běžných okolností lektorem Kurzu
sebeobrany (ne)jen pro ženy v Kulturním středisku v Klatovech.
Odvysílány byly zatím tři epizody,
ve kterých byla nejdříve sehraná
scéna, a poté následovalo vysvětlení techniky. Pilotní díl se odehrával
ve foyer Kulturního domu v Klatovech,
kdy mladou ženu útočník při odchodu
obtěžoval a později napadl. Dívka se
bránila údery na uši a hlavu agresora,
načež utekla pryč. Druhý díl s názvem
„Napadení v kanceláři“ vysvětluje
obranu za použití tužky nebo propisky. V této epizodě byl hlavním účinkujícím rozzlobený zákazník, který přišel
za ženou do kanceláře a tam ji napadl.
Ta se brání tužkou, kterou jako první
na stole nahmatá. Útočníkovi zasazuje
rány do krku a po příchodu kolegyně
spolu odchází z kanceláře do bezpečí.
Třetí a zároveň zatím poslední odvysílaný díl je stále tabuizované téma –
domácí násilí. Po vpuštění bývalého
přítele do bytu je žena slovně urážena
a následně shozena na zem, kde se ji
útočník pokouší znásilnit. Ta se brání
a následně použije speciální techniku
z MMA, aby bývalého přítele ze sebe

„skopla“. Poté co nejrychleji utíká z
bytu. Všechny tři díly jsou stále k vidění na Facebooku MKS Klatovy.
Po rozvolnění protiepidemických
opatření se na vás účastníci natáčení
spolu s lektorem kurzu Jaroslavem
Vágnerem budou těšit v Kulturním
domě v Klatovech při lekcích Sebeobrany (ne)jen pro ženy.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

Jde o jeden z profilujících dekorů
v produkci šumavské firmy Johann
Lötz vdova z Klášterského Mlýna
u Rejštejna – Papillon. Papillon znamená francouzsky motýl a dekor byl
opravdu inspirován kresbou křídel
jednoho motýla žijícího především
v Jižní Americe. Latinsky se tento motýl
jmenuje Hamadryas amphinome
a patří do čeledi Nymphalidae. České
jméno nemá, ale v angličtině jej nazývají „red cracker“. „Red“ je červený
nebo zrzavý, v tomto případě zrzavý;
a „cracker“ může mít význam parádní, ale také potrhlý či šílený. Anglické
jméno je zřejmě odvozeno od toho,
že spodní část křídel má výraznou zrzavou barvu a svrchní má maskování
převážně modré v různých valérech
s bílými skvrnami.
Nevíme s jistotou, kdo přišel na myšlenku, aby se dekor inspirovaný křídly tohoto motýla přenesl na sklo.
Tím pádem ani nevíme, kde se tento
člověk s nějakým obrázkem či preparovaným exponátem setkal. Můžeme
se tu jen dohadovat, že šlo pravděpodobně o samotného majitele firmy
Lötz Maxmiliana von Spauna, který
se zajímal o mnoho věcí, vlastnil velkou knihovnu a odebíral celou řadu
časopisů. Někde v nich, nebo možná
v některé přírodovědné sbírce motýla
uviděl a maskování jej zaujalo natolik,
že nechal podobný dekor vyvzorovat
na skle.
Dekor Papillon představila firma Lötz
poprvé na přelomu let 1898-1899
a získal si záhy mimořádnou oblibu.

V době kolem roku 1900 jej sklárna
vyráběla již v řadě barevných variant odvozených od základní použité
skloviny, na kterou byly natavované
kontrastní skleněné broky obsahující
sloučeniny cínu a stříbra. Když se povrch takového skla pokryl za horka irisem (tenkou, jakoby pokovenou vrstvou), tak se skleněné broky zvýraznily
a dekor získal na plasticitě.
Základní variantou byl modrý „cobalt
Papillon“, který se vyznačuje optickou
hloubkou dekoru a svéráznou tajemností. K němu později přibyla zelená
varianta „creta Papillon“ a béžová
varianta „candia Papillon“, která je
na rozdíl od modré a zelené varianty
podstatně průhlednější. V označení
zelené „creta“ i dnes zcela bez problémů definujeme vztah ke středomořskému ostrovu. Méně zřetelný
je tento odkaz u označení „candia“,
což je také označení ostrova Kréta
v době, kdy jej ovládali ve 13. století
Benátčané („Ducato di Candia“) a Kandia (dnešní Iraklio) byla jeho hlavním
městem. Jak je vidět, tak názvy dekorů
byly často vymýšleny velmi komplikovaně. Méně častými variantami byly
pak červený „rubin Papillon“, fialový
„violett Papillon, lososový „orange Papillon“ či růžový „rosa Papillon“.
Výrobky z doby kolem roku 1900 se
vyznačují zpravidla ušlechtilým tvarem a jejich návrhy často pocházejí od
různých výtvarníků – Marie Kirschnerová, Franz Hofstätter, Leopold Bauer
apod. Skla v dekorech Papillon si
objednávaly ve velkém počtu různé

Motýl Hamadryas amphinome

evropské firmy, které je osazovaly
do montáží, zdobily galvanoplastikou
(elektrochemické pokovování) a také
si je oblíbily firmy vyrábějící svítidla.
Velmi zajímavým využitím tohoto
dekoru byly dlaždičky pro koupelny,
chodby, fasády apod., které firma Lötz
dodávala ve velkých počtech do celého světa.

Váza, cobalt Papillon, návrh Marie Kirschnerová,
kolem 1900, foto Marek Vaneš

Největší vlna obliby dekoru Papillon
trvala zhruba do poloviny prvního
desetiletí 20. století, poté tento typ
výrobků v produkci firmy zvolna ustupuje, ale nikdy zcela nemizí. K jeho
výraznějšímu návratu dochází ve dvacátých letech 20. století. Od roku 1922
je to zejména „candia Papillon“, který
se objevuje u skel poněkud masivnějších forem, než tomu bylo v době
kolem roku 1900. Zhruba o 25 let
později je dekor „cobalt Papillon“ součástí nového dekoru označovaného
jako „provedení 226“, kde je uplatněn
ve spodní části zejména váz, jejichž
horní část má výrazné odstíny žluté,
oranžové či červené. Velmi moderním
využitím dekoru „cobalt Papillon“ jsou
vázy z poloviny třicátých let 20. století s výraznými plochými či stočenými
uchy. V Pavilonu skla mohou návštěvníci vidět tento dekor ve všech jeho
variantách a v mnoha provedeních od
konce 19. století do poloviny třicátých
let 20. století. Jsou zde mimo jiné také
různé varianty dlaždiček. Všechny
tyto předměty jsou dokladem toho, že
jeden dobrý nápad se může stát významným základem prosperity firmy.
Jde jen o to na ten správný přijít.
Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla
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Klatov y v proudu času

Jak se měnily ulice a domy v našem městě, můžete sledovat na fotografiích,
které porovnávají stejný pohled na Klatovy v minulosti a nyní.

Klatovy r. 1900

Klatovy na Rozhrání r. 1987

foto Karel Kotěšovec st.
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