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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

I  pomoc musí  mít  řád…

Už první hodiny války ukázaly i těm 
největším pochybovačům, že se ne-
bude týkat jen území a lidí přímo po-
stižených krutými boji, ale výrazně 
změní po desetiletí zaběhnutý životní 
rytmus ve všech zemích Evropy, nás 
nevyjímaje. Setkal jsem se však také  
s názory, že se nás konflikt netýká, že 
je od nás daleko. Není, je půl dne jízdy 
autem. 

Důsledky války jsme proto velmi 
rychle pocítili. Miliony lidí z postiže-
ných oblastí opustily své domovy  
a vydaly se na cestu do pro ně bezpeč-
ných zemí. Nemohly ani jinak. Hledají 
ochranu v sousedním Polsku, statisíce 
z nich i v naší zemi. V zemi, kde máme 
svoje stále velmi živé vzpomínky  
na přepadení okupačními vojsky 
Varšavské smlouvy v roce 1968. Ne-
překvapila mne proto obrovská míra 
solidarity vyjádřené ukrajinskému 
lidu nejen slovy podpory, ale i finanč-
ní a materiální pomocí. Považuji to za 
jediné možné a správné. Být v kůži lidí 

opouštějících svoje domovy a jdou-
cích mnohdy do naprosté nejistoty  
a neznáma bychom  rozhodně ne-
chtěli.

Dlouho mi nevymizí z paměti pohled 
na maminky v pozdním nedělním ve-
čeru v tělocvičně na Vodojemu, kde 
našly po příjezdu první azyl. Zejména 
v dětských očích bylo všechno, co si  
v nich vidět nepřejeme. Strach, úz-
kost… I větší děti, bez ohledu na ztrátu 
intimity, překonaly stud a hledaly útě-
chu a pohlazení. Dospělí k tomu stále 
v napětí očekávali zprávy z domova. 
Takřka všichni tam měli svoje blízké, 
často se zbraní v ruce. 

Ve vší solidaritě a euforii, s níž jsme  
k pomoci uprchlíkům přistoupili, mu-
sím ale zmínit i tu druhou stránku 
věci. Každá pomoc něco stojí a bude 
stát nás všechny. Je nutné si uvědo-
mit, že není vše jen křišťálově čisté  
a že se mohou v rámci této migrační 
vlny dostat do země lidé, o něž ne-

stojíme. Od první chvíle proto trvám  
na tom, aby všichni, komu poskytne-
me v našem městě „azyl“, prošli re-
gistrací v krajských centrech. Ostatně 
bez ní by neměli nárok ani na zdravot-
ní péči, ani na prvotní dávky v hmotné 
nouzi. Jsem přesvědčen, že je potřeba 
přicházející lidi co nejrychleji zapojit 
do běžného života. 

Základní školy postupně přijímají 
ukrajinské žáky do svých tříd. Úzce 
spolupracujeme i s místním úřadem 
práce, jehož pracovníci intenzivně po-
máhají s hledáním pracovních míst.  
V současné chvíli bylo jejich prostřed-
nictvím vydáno 186 povolení k za-
městnání. Je to jediná možná cesta  
k tomu, aby se lidé dokázali co nej-
rychleji postarat sami o sebe a nemu-
seli čekat a spoléhat se na pomoc dru-
hých. Ostatně jen sedět a čekat není  
v danou chvíli nic, co by jim pomohlo. 
Jsou to přímo jejich slova a myslím, že 
jsou víc než pravdivá.

Vážení Klatované, dovolte mi poděko-
vat Vám, všem organizacím, spolkům 
i mým spolupracovníkům za veške-
rou pomoc, kterou se snažíte uleh-
čit lidem, jež prožívají nejhorší chvíle  
ve svých životech. V jedné ze svých 
promluv u příležitosti osvobození 
našeho města jsem řekl: „Dlouhá de-
setiletí je nám dáno žít v míru a ve 
svobodě. Považujeme to za samozřej-
mé. Není tomu ale tak. Svoboda není 
zadarmo a musíme o ni pořád bojo-
vat a vážit si jí.“ Chci věřit a doufat, že 
až si na počátku května budeme tyto 
slavnostní dny společně připomínat, 
budu moci s úlevou říci, že je v Evropě 
opět mír.

Vážení Klatované, nemohu ani jinak, než se v těchto dnech dotknout všudypří-
tomného tématu války na Ukrajině. Nikoliv však jen oné zcela bezohledné válečné 
agrese Ruska vůči svébytné zemi. Tu a veškeré hrůzy s ní spojené sledujete každý 
den téměř v přímém přenosu. 
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Ing. Václav Chroust
místostarosta

Odpady v  roce  2021
Město Klatovy dlouhodobě věnuje 
péči svému odpadovému hospodář-
ství. Provozuje skládku ve Štěpánovi-
cích, v ulici Dr. Sedláka vybudovalo za-
jímavý areál COH (centra odpadového 
hospodářství), jehož dominantami 
jsou kvalitní a efektivní sběrný dvůr 
a tzv. dotřiďovací linka separovaného 
odpadu. 

V areálu pracují dvě odpadové společ-
nosti: Odpadové hospodářství města 
Klatov (provozuje sběrný dvůr a sklád-
ku) a Pošumavská odpadová (provo-
zuje dotřiďovací linku). Pošumavská 
odpadová se stala lídrem v poskyto-
vání služeb v oblasti odpadů v našem 
regionu, obsluhuje více než 60 tis. 
obyvatel převážně v klatovském okre-
se. Ale o společnostech bych dnes 
psát nechtěl, byť by to bylo zajímavé 
„psaní.“

V roce 2019 zastupitelstvo našeho 
města po delší diskusi a věřím, že 
mohu říci i po zralé úvaze, změnilo 
systém, dle kterého občané platí „za 
odpady.“ Až do té doby si každý z nás 
kupoval tzv. „známky na popelnici,“ 
od roku 2020 se i v Klatovech využí-
vá místního poplatku – za využívání 
celého systému odpadového hospo-
dářství – občané platí nejen za „vyve-
zení popelnice,“ ale i za to, že mohou 
využívat poměrně štědrou nabídku 
nádob na separovaný odpad, velko-
objemové kontejnery, kontejnery na 
bioodpad, na textil, že je jim zajištěn 
úklid města (tzv. „košovka“ vůbec není 
nevýznamnou službou) atd. Do disku-
se o změně systému se tehdy zapojili 
zastupitelé všech stran a hnutí „na-
příč stranami.“ V podstatě jsme měli 
obavu, aby nedošlo k odlivu odpadů  
z kontejnerů na separovaný odpad,  
a to do běžných popelnic – tudíž ke 
snížení třídění opadů.  

K rozborům hospodaření za rok 2021 
jsme připravili zajímavý materiál vy-
hodnocující vývoj v oblasti odpadů za 
roky 2016 až 2021. Za jeho přípravu 
si zaslouží poděkování Ing. Libor Ho-
šek, vedoucí odboru životního pro-
středí, a oba jednatelé našich odpa-
dových společností Ing. Vladimír Král  
a Ing. Michael Skrbek. Dovolte mi, 
abych se s Vámi podělil o některé po-
střehy:

V roce 2021 jsme tedy „jako město 
sebrali“ 3.681,66 tun směsného ko-
munálního odpadu. Je to o 1.023 tun 
více než v roce 2016 a o 510 tun více 
než v roce 2019. U separovaného od-
padu vidíme obdobné indexy růstu, 
jen celkové částky jsou nižší: v roce 
2021 jsme vytřídili 1.868,42 tun sepa-
rovaných odpadů (685,22 tun papíru, 
319,58 tun plastů, 371,55 tun skel  
a 492,07 tun tzv. ostatních odpadů). 
Nárůst mezi roky 2021 a 2016 je cel-
kem 397 tun, mezi roky 2021 a 2019 
pak 235 tun. Proč vkládám do analýzy 
rok 2019? Protože je to poslední rok, 
kdy jsme platili ještě tzv. „za popelni-
ce,“ od roku 2020 platíme výše zmí-
něný poplatek. Zdá se, že změna sys-
tému placení za „odpady“ nepřinesla 
změny v poměrech třídění/netřídění. 
Výrazněji se zřejmě na vývoji podílí 
„covidová doba“ – dodávky nejrůzněj-
šího zboží až do domu, což se samo-
zřejmě promítá do objemu odpadů.

A nyní ke korunám. Sebrat 3.681,66 
tun směsného komunálního odpadu 
stálo (bez skládkovacího poplatku!) 
7.601 tis. Kč. Každá tuna tedy stála 
2.065 Kč, na každého občana našeho 
města pak připadl náklad 343,31 Kč.  
V případě separovaného odpadu 
oněch 1.868,42 tun vytříděných v roce 
2021 stálo celkem 5.770 tis.Kč. Tj.  
na 1 tunu 3.088 Kč, na jednoho obča-
na pak 261 Kč (pomiňme tzv. sklád-
kovací poplatek, který nám vylepšuje 
ekonomiku směsného komunálního 

odpadu, a příspěvky od EKOKOMu  
za třídění, které zase vylepšují ekono-
miku v oblasti separovaných odpadů). 
Celkový výdaj, který město s odpady 
mělo v roce 2021, dosáhl částky 31.127 
tis. Kč, tj. za každého jednoho obča-
na město zaplatí cca 1.400 Kč ročně, 
přičemž od občanů získává poplatek 
(který je de facto platbou za tuto služ-
by v oblasti odpadů) ve výši 450 Kč (ne 
všichni ale platí plnou výši poplatku). 
Věříme však, že peníze investované 
do odpadů jsou investovány dobře.  
I proto město podporuje částkou pře-
sahující 10 mil. Kč sběrný dvůr a stojí 
za tím, že má být k dispozici občanům 
v maximální možné míře. I proto jsme 
v minulém období do oblasti odpadů 
investovali.

Jednu věc bychom však všichni uvítali: 
určitou osvětu mezi lidmi, všichni by-
chom se měli snažit, aby město bylo 
čisté. Je-li kontejner plný, nenechá-
vám odpad vedle něj, přijdu jindy. Le-
ží-li na ulici „nepořádek,“ nezmnožuji 
jej dalším. Na odpadové společnosti,  
na technických službách i městu sa-
mém pak je, aby četnost svozů a úkli-
du byla dostatečná! Usilujme o to.

Přeji Vám krásný den.

Porovnání vývoje směsného a separovaného odpadu

Položka:
v tunách

2016 2017 2018 2019 2020 2021

S m ě s n ý 
kom. odpad

2 658,00 2 789,41 2 611,20 3 171,44 3 398,95 3 681,66

Papír 483,07 475,36 521,45 543,64 598,72 685,22
Plast 275,94 345,19 306,79 321,76 294,33 319,58
Sklo 330,04 326,56 432,33 370,34 378,84 371,55
Ostatní 381,64 429,77 293,37 397,38 460,39 492,07
Celkem „se-
p a r o v a n ý 
odpad“

1 470,69 1 576,88 1 553,94 1 633,12 1 732,28 1 868,42

2016 2019 2021 Ind 21/16 Ind 21/19
Směsný ko-
munální od-
pad

2 658,00 3 171,44 3 681,66 1,39 1,16

Separovaný 
odpad

1 470,69 1 633,12 1 868,42 1,27 1,14
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Herní  prvky doplni la 
malá  naučná stezka

Zastavení jsou osazena na jednodu-
ché dřevěné stojany s nápisem „Vodo-
jem“, které jsou umístěné na okružní 
cestě pod středovým oválem s herní-
mi prvky. Tento nový prvek doplňuje 
inventář z revitalizace Husových sadů 
(lidově Vodojem) v roce 2020.

Naším cílem bylo hravou formou se-
známit zejména děti s historií města. 
Dozvědí se o zakladateli Klatov, krá-
li Přemyslu Otakaru II., o tom, kdo  
ve městě kdysi žil, o Černé věži či ša-
chovnicovém půdorysu centra měs-
ta. Ten ostatně nedaleko připomíná  
i dříve instalovaná šachovnice, u kte-
ré můžete chvilku posedět. Tato malá 
naučná stezka vznikla zároveň na 

vnějším vycházkovém okruhu města, 
který doplňuje. Původní tabule o vo-
dojemu z roku 1904, která stojí neda-
leko, byla nahrazena novým panelem. 
Instalace zastavení se uskutečnila  
v rámci projektu Zdravé město Klatovy 
ve spolupráci s Technickými službami 
města Klatovy. Věřím, že nový prvek 
zase o kousek zatraktivní Vodojem  
a zpříjemní procházku obyvatelům 
našeho města i jeho návštěvníkům.

V rámci Zdravého města Klatovy také 
chystáme novou jarní akci, do které se 
můžou zapojit všichni, kteří budou mít 
čas a chuť. V sobotu 23. dubna bude-
me sázet sazenice stromů ve Spále-
ném lese. Sraz účastníků je u hájovny 
na okraji lesa při silnici k památníku 
obětem nacismu v 9 hodin. Pokud 
přijdete později, nic se neděje, místo 
sázení najdete kousek dále při zmí-
něné silnici (viz plánek). Vše potřebné 
bude připraveno na místě. Myšlenka  
na společné sázení stromů se zrodi-
la na jednání komise Zdravého měs-
ta Klatovy. Následně jsme ji probrali  
s několika klatovskými spolky, kterým 
jsme nabídli zapojení (Základní orga-

nizace Českého zahrádkářského sva-
zu Klatovy, Klub přátel Klatovska, z.s., 
klatovský odbor Klubu českých turis-
tů…). Akci pořádáme ve spolupráci 
Lesů města Klatovy, odboru životní-
ho prostředí a odboru školství, kul-
tury a cestovního ruchu. Vše můžete 
pojmout i tak, že půjdete na procház-
ku, zasadíte si nějaký stromek a bude-
te pokračovat dále. Záleží jen na Vás, 
přijít může opravdu každý. Na místě 
budeme od 9 do 12 hodin. 

V budoucnosti bychom chtěli ve spo-
lečném sázení pravidelně pokračovat 
i na jiných místech města a zapojit 
také děti. Myslím, že výsadba stromů 
rozvíjí pocit sounáležitosti s místem, 
ve kterém žijeme. Je přece pěkné říci 
někomu třeba za deset let, „tenhle 
strom jsem tady sázel já“. Je to drob-
ná radost, které jsou zvláště důležité  
v nelehké době, ve které žijeme. 
Všichni doufáme v brzký konec války 
na Ukrajině a problémů, které nese 
celé Evropě. Cítíme solidaritu a naše 
město se v rámci svých možností sna-
ží pomoci.

Přeji Vám klidný duben a pohodové 
Velikonoce.

Vážení občané, na Vodojem město koncem března instalovalo několik informač-
ních tabulí o historii Klatov a panoramatickou fotografii výhledu do krajiny s po-
pisem.



D U B E N  2022 5

Upozornění na splatnost  
poplatku za komunální odpad

Pomáhej Ukrajině

Blíží se splatnost místního poplatku 
za obecní systém odpadového hos-
podářství, termín je do 30. 4. 2022. 
Účet pro zasílání místního poplatku 
je 888777399/0800, variabilní symbol 
byl přidělen při první registraci (při 
jeho neznalosti kontaktujte oddělení 
místních poplatků, zde můžete popla-
tek uhradit i hotově), sazba poplat-
ku zůstává stejná, tj. v základní výši  
450 Kč/osoba/rok. Včas nezaplacené 
místní poplatky může správce daně 
zvýšit až na trojnásobek. Neuhraze-
né místní poplatky budou vymáhány 
exekučně.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Neziskové organizace se spojily a vy-
tvořily centrální místo, kde lidé mo-
hou nabídnout svou pomoc v sou-
vislosti se situací na Ukrajině. Vznikla 
tak platforma Pomáhej Ukrajině  
www.pomahejukrajine.cz, kde se sou-
středí nabídky a potřeby pomoci, které 
jsou následně kolegy z místních nezis-
kových organizací a obcí zpracovávány  
a propojovány. Platformu zajišťuje 
Konsorcium nevládních organiza-
cí pracujících s migranty v ČR, které 
sdružuje celkem 16 nevládních or-
ganizací zabývajících se dlouhodobě 
migrací a integrací cizinců. Zapojit se 
touto formou může úplně každý, ať již 
jednotlivec, firma nebo obec. Stačí vy-
plnit jednoduchý dotazník, kde bude 
popsána konkrétní nabídka, kontakt. 
Po ověření se nabídka objeví v data-
bázi nabídek. Nabízet je možné tlu-
močení, dopravu, právní či psycholo-
gickou pomoc, materiální pomoc, ale 
i mnoho dalšího.

Prioritou je v současné době ale uby-
tování. Pokud máte možnost a chce-
te nabídnout volné kapacity lidem 
prchajícím před válkou, určitě se  
na platformě zaregistrujte. Nedosta-
tek ubytovacích kapacit je stále aktu-

ální zejména v okrajových lokalitách 
Plzeňského kraje.  

Pokud byste rádi pomohli finanč-
ně, můžete touto formou podpo-

řit naši sbírku SOS Ukrajina: č. ú. 
0093209320/0300.

Mgr. Tereza Králová
Člověk v tísni v Plzeňském kraji
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I/22 Domažlická ulice 

Ředitelství silnic a dálnic ČR provede 
optimalizaci šířkového uspořádání 
silnice I/22 v průtahu města Klatovy 
vybudováním ochranných ostrůvků 
ve vzdálenosti cca 100 m na každou 
stranu křižovatky „U Klatovského dvo-
ra“ a kompletně opraví povrch komu-
nikace v celkové délce 830 m v úseku 
od železničního viaduktu po konec 
města ve směru na Domažlice. Město 
Klatovy k celkové rekonstrukci přispě-
je zřízením světelného signalizačního 
zařízení křižovatky, rekonstrukcí VN  
a NN kabelu ČEZ, veřejného osvětle-
ní, novou pokládkou kabelu T-Mobile  
a metropolitní sítě, rekonstrukcí povr-
chu oboustranných chodníků včetně 
lávky pro pěší.
Termín realizace: 1. 3.–15. 7. 2022.

Dopravní omezení a harmonogram 
prací:

• Částečná uzavírka – pohyblivé pra-
covní místo v délce max. 100 m vpra-
vo ve směru na Domažlice – provoz 
obousměrný bez objízdné trasy:
1. 3.–20. 3. 2022,
• částečná uzavírka – uzavřen pravý 
jízdní pruh ve směru na Domažlice – 
provoz obousměrný bez objízdné tra-
sy: 21. 3.–24. 4. 2022,
• úplná uzavírka obou směrů včetně 
křižovatky „U Klatovského dvora“ – 
provoz veden po objízdné trase: 
25. 4.–1. 5. 2022,
• úplná uzavírka obou směrů – pro-
voz veden po objízdné trase, průjezd 
křižovatkou „U Klatovského dvora“ za-
chován: 2. 5.–24. 5. 2022,
• úplná uzavírka ve směru od Domaž-
lic – provoz veden po objízdné trase, 
směr od centra veden přes stavbu: 
25. 5.–19. 6. 2022,
• úplná uzavírka obou směrů včet-
ně křižovatky „U Klatovského dvora“  
–  provoz veden po objízdné trase:
20. 6.–15. 7. 2022,

Objízdná trasa bude vyznačena po sil-
nicích tzv. „Severozápadního obchvatu“. 

Přístup pro pěší k sousedním nemovi-
tostem bude zabezpečen.

Opravy komunikací v Klatovech
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I/27 Štěpánovice-průtah 

Ředitelství silnic a dálnic ČR provede 
stavební úpravy silnice I/27 v průtahu 
Štěpánovicemi u Klatov o celkové dél-
ce 1 100 m. Město Klatovy vybuduje 
tzv. „vjezdové brány“, nový autobu-
sový záliv, odvodnění komunikace, 
nové chodníky a jednostrannou stez-
ku pro chodce a cyklisty, úpravu pro-
stor návsi a rekonstrukci vodovodu  
a veřejného osvětlení.

Termín provedení: 1. 4.–18. 6. 2022

Dopravní omezení:
Jednosměrná úplná uzavírka ve směru 
Klatovy-Plzeň, objízdná trasa bude vy-
značena přes Točník a Vícenice. Směr  
od Plzně do Klatov bude projíždět stav-
bou přes Štěpánovice.

Objízdná trasa Štěpánovice

náves Štěpánovice



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J8

Rekonstrukce místních
komunikací v Klatovech
– spoluinvestor akce GasNet, s.r.o.  
a T-Mobile Czech Republic a.s.

Rekonstrukce MK nábřeží Kpt. Ná-
lepky v úseku Dukelská - Revoluční.
Rekonstrukce plynovodu, povrchu 
chodníků a komunikace,  veřejné-
ho osvětlení, nová pokládka kabelu 
T-Mobile.

Termíny provedení:
plynovod: 21. 3.–14. 4. 2022,
ostatní včetně povrchů: 4.–30. 4. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky ko-
munikace, přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce MK nábřeží Kpt. Ná-
lepky v úseku Revoluční – U Pazder-
ny.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, povrchu chodníků a ko-
munikace, veřejného osvětlení, nová 
pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
kanalizace a vodovod: 21. 3.–3. 4. 2022,
plynovod: 10.–30. 4. 2022,
ostatní včetně povrchů: 4.–30. 4. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky ko-
munikace, přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce MK Revoluční.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, povrchu chodníků a ko-
munikace, veřejného osvětlení, nová 
pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
plynovod: 21. 3.–14. 4. 2022,
kanalizace a vodovod: 4. 4.–8. 5. 2022,
ostatní včetně povrchů: 9. 5.–10. 6. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky ko-
munikace, přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce MK U Pazderny.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, povrchu chodníků a ko-
munikace, veřejného osvětlení, nová 
pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
plynovod: 10.–30. 4. 2022,
kanalizace a vodovod: 2. 5.–5. 6. 2022,
ostatní včetně povrchů: 6.–20. 6. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky ko-
munikace, přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.

Rekonstrukce MK Masarykova.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, nová pokládka vedení 
horkovodu, rekonstrukce povrchu 
chodníků a komunikace, nová poklád-
ka kabelu T-Mobile.

Termíny provedení:
Úsek Wolkerova-Vaňkova: 
vodovod a kanalizace: 21. 3.–1. 5. 2022,
plynovod: 2.-22. 5. 2022,
ostatní včetně povrchů: 23. 5.–24. 6. 2022.
Úsek Vaňkova-Dukelská:
vodovod a kanalizace: 2.–23. 5. 2022,
plynovod: 23. 5.–8. 6. 2022,
ostatní včetně povrchů: 23. 5.–24. 6. 2022.
Úsek Dukelská-Koldinova:
vodovod a kanalizace: 24. 5.– 17. 6. 2022,
ostatní včetně povrchů: 20. 6.–15. 7. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky po 
jednotlivých úsecích komunikace, pří-
stup pro pěší k sousedním nemovitos-
tem bude zabezpečen.
Zodpovědný pracovník za rekon-
strukci plynovodu firmy GASSPO -  
p. Steiner, tel. 725 277 798,
steiner@gasspo.cz.

Rekonstrukce plynovodu v Lubech 
– investor stavby GasNet. s.r.o.
Úsek v ul. 5. května od čp. 14 po čp. 
130: 14.-18. 3. 2022,
úsek v Lubské ulici: 21. 3.–1. 4. 2022,
úsek v ul. 5. května od čp. 130 po čp. 
437: 4.–15. 4. 2022,
úsek v ul. 5. května od čp. 437 po čp. 

137: 18.–29. 4. 2022,
úsek v ul. 5. května od čp. 137 po au-
tobazar: 2.–13. 5. 2022,
úsek MK k budově sportovní střelnice 
čp. 611: 16. 5.–3. 6. 2022,
úsek od autobazaru po viadukt: 
6.–17. 6. 2022.

Práce se provedou za úplné uzavírky po 
jednotlivých úsecích. Přístup pro pěší  
k sousedním nemovitostem bude zabez-
pečen.
Zodpovědný pracovník firmy GASSPO 
- p. Benák, tel. 725 842 839, 
benak@gasspo.cz.

Oprava MK, garáže Na Rozhrání
(2 boční cesty před garážemi)
Oprava povrchu cest.
Termíny provedení:
3 týdny během měsíců duben-květen.
Akce se provede za úplné uzavírky  
po jednotlivých cestách.

Dále ve městě proběhne blokové čiš-
tění ulic a čištění uličních vpustí.

Bližší informace o prováděných akcích 
vám sdělí:
• Mgr. Václav Prais,
376 347 234, vprais@mukt.cz
• František Kocfelda,
376 347 230, fkocfelda@mukt.cz 
• Tomáš Popelík,
376 347 235, tpopelik@mukt.cz
• Petr Kodeš, 376 347 284,
pkodes@mukt.cz (kanalizace, vodo-
vod, horkovod)

Vážení občané, děkujeme za pocho-
pení, se kterým přijímáte tato nutná 
dopravní omezení.

Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru



D U B E N  2022 9

Kulturní přehled |  duben
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
pátek

17:00 | JEŽEK SONIC 2
USA, dabing, přístupný, 122 minut, 130 Kč.
Akční dobrodružná komedie pro děti.

1.  
pátek

20:00 | ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 140 Kč.
Český film s M. Hofmanem, T. Pauhofovou, T. Měcháčkem.

2.  
sobota

17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, česky, přístupný, 100 minut, 110 Kč.
Pohádka.

2.  
sobota

20:00 | MORBIUS
USA, dabing, od 12 let, 108 minut, 130 Kč.
Akční thriller.

3.  
neděle

17:00 | POSLEDNÍ ZÁVOD
ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Drama o lyžařském závodu v Krkonoších v r. 1913.

3.  
neděle

20:00 | SRDCE NA DLANI
ČR, česky, přístupný, 95 minut, 130 Kč.
Česká komedie s Eliškou Balzerovou a Bolkem Polívkou.

4.  
pondělí

20:00 | MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR, od 12 let, 102 minut, 130 Kč.
Komedie s J. Plodkovou, I. Chmelou, J. Bokovou, J. Pleslem.

5.  
úterý

20:00 | BALADA O BÍLÉ KRÁVĚ
Irán, titulky, od 15 let, 102 minut, 130 Kč.
Poutavě vyprávěný lidský příběh ze současného Íránu.

6.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: HEAVY TRIP
Norsko, Finsko, Belgie, titulky, 92 minut, 100 Kč.
Komedie o finské kapele jedoucí na metalový festival.

7.  
čtvrtek

20:00 | MĚSTO NA ŘECE
Lotyšsko, Litva, ČR, titulky, 118 minut, 120 Kč.
Drama o osudech mladého muže.

8.  
pátek

17:00 | PROMĚNA
USA, dabing, přístupný, 100 minut, 120 Kč.
Animovaná rodinná komedie.

8.  
pátek

20:00 | STÍNOHRA
ČR, česky, od 12 let, 103 minut, 130 Kč.
Thriller o lásce a spravedlnosti.

9.  
sobota

17:00 | JEŽEK SONIC 2
USA, dabing, přístupný, 122 minut, 130 Kč.
Akční dobrodružná komedie pro děti.

9.  
sobota

20:00 | ZTRACENÉ ILUZE
Francie, Belgie, titulky, 150 minut, 110 Kč.
Drama o mladém básníkovi ve Francii 19. století.

10.  
neděle

17:00 | FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA  
TAJEMSTVÍ | USA, dabing, přístupný, 143 minut, 130 Kč.
Rodinný, dobrodružný, fantasy.

10.  
neděle

20:00 | ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 140 Kč.
Český film s M. Hofmanem, T. Pauhofovou, T. Měcháčkem.

11.  
pondělí

20:00 | MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR, od 12 let, 102 minut, 130 Kč.
Komedie s J. Plodkovou, I. Chmelou, J. Bokovou, J. Pleslem.

12.  
úterý

20:00 | STÍNOHRA
ČR, česky, od 12 let, 103 minut, 130 Kč.
Thriller o lásce a spravedlnosti.

13.  
středa

20:00 | POSLEDNÍ ZÁVOD
ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Drama o lyžařském závodu v Krkonoších v r. 1913.

14.  
čtvrtek

17:00 | UNCHARTED
USA, dabing, přístupný, 115 minut, 110 Kč.
Dobrodružný, akční.

14.  
čtvrtek

20:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, česky, od 15 let, 103 minut, 140 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.

15.  
pátek

17:00 | ZLOUNI
USA, dabing, přístupný, 100 minut, 130 Kč.
Animovaná  krimikomedie pro děti.

15.  
pátek

20:00 | ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 140 Kč.
Český film s M. Hofmanem, T. Pauhofovou, T. Měcháčkem.

16.  
sobota

17:00 | MORBIUS
USA, dabing, od 12 let, 108 minut, 130 Kč.
Akční thriller.

16.  
sobota

20:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, česky, od 15 let, 103 minut, 140 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.

17.  
neděle

17:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, česky, od 15 let, 103 minut, 140 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.

17.  
neděle

20:00 | FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ | USA, dabing, přístupný, 143 minut, 130 Kč.
Rodinný, dobrodružný, fantasy.

18.  
pondělí

17:00 | TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, česky, přístupný, 100 minut, 110 Kč.
Pohádka.

18.  
pondělí

20:00 | SRDCE NA DLANI
ČR, česky, přístupný, 95 minut, 130 Kč.
Česká komedie s Eliškou Balzerovou a Bolkem Polívkou.

19.  
úterý

20:00 | BETLÉMSKÉ SVĚTLO
ČR, česky, přístupný, 99 minut, 120 Kč.
Komedie se Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou.

20.  
středa

20:00 | CYRANO
VB, USA, Kanada, titulky, od 12 let, 124 min., 130 Kč.
Romantický muzikál.

21.  
čtvrtek

20:00 | PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
ČR, česky, přístupný, 95 minut, 140 Kč.
Pokračování úspěšné české komedie.

22.  
pátek

17:00 | FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ USA,  dabing, přístupný, 143 minut, 130 Kč.
Rodinný, dobrodružný, fantasy.

22.  
pátek

20:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, česky, od 15 let, 103 minut, 140 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.

23.  
sobota

17:00 | ZLOUNI
USA, dabing, přístupný, 100 minut, 130 Kč.
Animovaná  krimikomedie pro děti.

23.  
sobota

20:00 | PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
ČR, česky, přístupný, 95 minut, 140 Kč.
Pokračování úspěšné české komedie. 

24.  
neděle

17:00 | JEŽEK SONIC 2
USA, dabing, přístupný, 122 minut, 130 Kč.
Akční dobrodružná komedie pro děti.

24.  
neděle

20:00 | TEST
Francie, dabing, od 12 let, 85 minut, 120 Kč.
Bláznivá rodinná komedie.

25.  
pondělí

20:00 | UVOLNIT PĚSTI
Rusko, titulky, od 15 let, 97 minut, 100 Kč.
Drama o mladých lidech v dnešním Kavkazu.

26.  
úterý

20:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, česky, od 15 let, 103 minut, 140 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.

27.  
středa

20:00 | PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
ČR, česky, přístupný, 95 minut, 140 Kč.
Pokračování úspěšné české komedie.

28.  
čtvrtek

20:00 | KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA
Francie, titulky, 67 minut, 100 Kč.
Rodinná komedie.

29.  
pátek

17:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, česky, od 15 let, 103 minut, 140 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.

29.  
pátek

20:00 | PROMLČENO
ČR, česky, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Kriminální thriller s Karlem Rodenem a Vilmou Cibulkovou.

30.  
sobota

17:00 | MIMI A LÍZA - ZAHRADA
ČR, česky, 68 minut, 110 Kč.
Animovaná pohádka.

30.  
sobota

20:00 | PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
Velká Británie / USA, titulky, od 12 let, 125 minut, 130 Kč.
Drama.

Vstupenky a podrobnější informace na WWW.MKSKLATOVY.CZ. 
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY
w w w.knih-kt .cz

Půjčovna | OPERACE ANTHROPOID – výstavu je možno zhlédnout  
v běžné otevírací době v oddělení pro dospělé.
Čítárna | VAJÍČKO 100× JINAK – přijďte si prohlédnout výstavu plnou 
velikonočních vajíček zdobených různými technikami. Výrobky patří  
do tvorby Ivany Sieberové.
Schodiště | HUSITÉ A ŘEMESLA – až do konce června tohoto roku si 
můžete projít výstavu ilustrací Honzy Smolíka z knih Husité a Řemesla. 
Obě tyto publikace od spisovatelky Kláry Smolíkové si můžete vypůjčit  
v oddělení pro děti a mládež.
Galerie | MALOVÁNÍ PRO RADOST NÝRSKO
– výstava obrazů amatérských výtvarnic, které malují s láskou a pro 
radost to, co je baví. Slavnostní dernisáž proběhne za hudebního do-
provodu žáků ze ZUŠ Klatovy 22. dubna v 18 hodin.
Oddělení pro děti a mládež | KAMARÁDÍM S KNÍŽKOU – výstava 
výtvarných prací od dětí, které svůj obrázek během března (v rámci 
soutěže, která byla vyhlášena k akci Březen – měsíc čtenářů) odevzdaly 
v oddělení pro děti a mládež.

2. 4. 
sobota

10.00–16.00 | společenský sál
TVOŘIVÁ SOBOTA ANEB JARNÍ A VELIKONOČNÍ DE-
KORACE A PŘÁNÍ  - Korálky, přáníčka, placky, šišky, hmo-
ta Fimo a dobrá nálada. To vše a mnohem více ve společen-
ském sále knihovny. Těšíme se na vás.

6. 4. 
středa

19.00 | refektář jezuitské koleje
ANMOEN: ZROD, ZÁNIK, VĚČNOST
Barokní hudba kombinována s tvorbou současných auto-
rů. Koncert přeložený z 20. ledna.

11. 4. 
pondělí

13.00-16.00 | oddělení pro děti a mládež
VÝTVARNÁ DÍLNA – VELIKONOČNÍ DEKORACE
Velikonoční čas se blíží, a proto zveme naše čtenáře na 
pondělní odpolední tvoření na téma Velikonoční dekorace.

14. 4. 
čtvrtek

9.00-13.00 | společenský sál
KURZ LINORYTU
Linoryt je oblíbená grafická technika, při které se používá 
lino. Kurz je určen pro děti od 10 let. Kurzovné: 100 Kč. 
Lektor: Alena Anderlová. Důležité je vzít si pouze pracov-
ní oblečení, svačinu a dobrou náladu. Přihlásit se můžete  
v oddělení pro děti a mládež.

21. 4. 
čtvrtek

18.00 | společenský sál | ALEŠ PALÁN: PŘEDSTAVENÍ 
KNIHY „ROBINSONI A DONKICHOTI“
Neopakovatelné osobnosti nežijí jen v šumavské divočině. 
Jsou nám mnohem blíž, potkáváme je na ulicích, v autobu-
sech, kdekoliv. Přijďte a dozvíte se, co může spojovat sedm 
příběhů shromážděných v knize Robinsoni a donkichoti.

24. 4. 
neděle

13.00 | nádvoří a refektář jezuitské koleje
SVATEBNÍ DEN V KLATOVECH
Výzdoba svatebního místa, ukázka výzdoby svatební tabu-
le, přehlídka svatebních šatů a pánských obleků a další, ne-
jen svatební inspirace. Vstupné 100 Kč, předprodej vstupe-
nek v Květinářství MiJa a Šifra Móda. Pořádá Svatba s Veru.

25. 4. 
pondělí

13.00-16.00 | oddělení pro děti a mládež
VÝTVARNÁ DÍLNA  – JARNÍ DEKORACE
Výtvarná dílnička pro všechny, kteří rádi tvoří.

27. 4. 
středa

18.00 | společenský sál
DOBRÝ, AŽ VELMI DOBRÝ VEČER
Úhlava, o. p. s., a Rotary club Klatovy ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Klatovy si vás dovolují pozvat na besedu  
z cyklu pořadů „Dobrý, až velmi dobrý večer”. Hostem bude 
Zdeněk Levý, ředitel Českého rozhlasu Plzeň. Vstup volný.

28. 4. 
čtvrtek

15.00-16.00 | společenský sál
CHIKO ČTE S NÁMI 
Další setkání s tímto chlupatým kamarádem, kterému mů-
žete ukázat, jak dobře umíte číst.

29.-30. 
4. 

pá-so

16.30, 9.00 
BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY
Historická konference s bohatým doprovodným progra-
mem. Letos na téma „Barokní chrám“. Odborníci poho-
voří mj. o výzdobě sakrálních prostor, kázáních, ale třeba  
i o přírodních vědách. 

30. 4. 
sobota

19.00 | refektář jezuitské koleje
TEMPERAMENTY, AFEKTY A ŽIVLY
Živelný program plný italské hudební virtuozity 17. a 18. 
století, který nabídne instrumentální dialog houslí Jiřího Sy-
chy a violoncella Heleny Matyášové za podpory energicky 
pulsujícího cembala Filipa Dvořáka.

MĚSTO KLATOVY
w w w.klatov y.cz

7. 4. 
čtvrtek

19:00 | sál radnice
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
Zahajovací koncert. Maria Grün (Rakousko) - violoncello, 
Srebra Gelleva (Rakousko) – klavír.

8. 4. 
pátek

18:00 | dominikánský klášter 
BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
Hana Křížková a Iva Hüttnerová - hudební zábavný pořad. 
Prodej vstupenek v Informačním centru Klatovy.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

2. 4. 
sobota

14:00, 16:00 | Kulturní dům Klatovy | boční vchod
PODIVNÝ KMOTŘÍČEK
Pohádka o tom, kterak se Kuba Dařbuján stal doktorem.
Představení loutkového divadla Brouček.

13.-14. 
4. 

st-čt

13:30 | náměstí Míru
VESELÉ VELIKONOCE
Velikonoční trhy od 9 do 17 hodin. Ve středu vystoupí kla-
tovské pěvecké sbory a taneční soubory. Ve čtvrtek pro-
běhne pro děti Milanova Velikonoční show a Velikonoční 
diskotačení.

14. 4. 
čtvrtek

19:00 | Kulturní dům Klatovy
ZÁVĚREČNÁ LEKCE TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
- II. kurz od 20.00.

22. 4. 
pátek

18:00 | Kulturní dům Klatovy
ZÁVĚREČNÁ LEKCE TANEČNÍCH PRO MLÁDEŽ
- I. kurz od 18.00.

23. 4. 
sobota

18:30 | Kulturní dům Klatovy
ADYS - KŘEST CD LOPATY POPU
Kapela si získává fanoušky jak chytlavou muzikou, tak 
svou show, která nebude rozhodně chybět. Nebude chybět  
i spousta zatím utajovaných hostů, a jako další kapely  
na večírku vystoupí VOJTAANO, CIVILNÍ OBRANA, FIASKO. 

24. 4. 
neděle

15:00 | Kulturní dům Klatovy
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ - POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Písničková a taneční šou pro nejmenší diváky. Tentokrát se 
přeneseme přímo do pohádky. Procvičíme si hlásek u roz-
cvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. Do pod-
zámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá 
strašidla a možná uvidíme i trpaslíky a víly. Budeme zpívat, 
mávat a tancovat.

Předprodej → www.mksklatovy.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
DR. HOSTAŠE V KLATOVECH
w w w.muzeum.klatov ynet .cz

19. 4.  
úterý

17:00 | přednáškový sál 
JOSEF SUTTÝ, ČETNÍK Z BERNARTIC 
Přednáška k 80. výročí heydrichiády, slovem provází Bc. Mi-
loš Skořepa; vstupné 60/30,- Kč. 

do 29. 5.  výstavní a přednáškový sál 
MEZI PRAHOU A KÁHIROU 
100 let české egyptologie. Výstava kvalitních tisků fotografií, 
archivních dokumentů a 3D tisků některých nálezů.

do 29. 5. chodba I. NP 
ZE SBÍREK KLATOVSKÉHO MUZEA K DĚJINÁM STARO-
VĚKÉHO EGYPTA.

do 29. 5. schodiště
MUŽI ZVLÁŠTNÍ SKUPINY D. 
První vlna výsadků z Velké Británie na území protektorátu 
prosinec 1941 – duben 1942. Výstava historických doku-
mentů a fotografií k 80. výročí heydrichiády.
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PASK - PAVILON SKLA KLATOVY
w w w.pask-klatov y.cz

do 10. 4.  PODOBNOST NIKOLIV NÁHODNÁ 
Secesní sklo šumavské firmy Lötz bylo kolem roku 1900 již 
tak populární (a komerčně úspěšné), že se stalo pro mnoho 
dalších firem v českých zemích i ve světě příkladem, jímž 
se nechaly různou měrou ovlivnit. A vzorem pro mnohé je  
i v současnosti. Výstava z fondu PASKu.

20. 4.
-29. 5.  

UPOMÍNKY Z POUTNÍCH MÍST  
Výstava přenese návštěvníky do atmosféry trhů u poutních 
míst, kde různí prodejci nabízeli ve stáncích poutníkům  
a návštěvníkům upomínkové předměty také ze skla.

3. 4.
neděle

10:00-16:00 | VESELÁ VELIKONOČNÍ ZVÍŘÁTKA  
Dílna pro děti i dospělé, při které si mohou vyrobit pěkné 
dekorace pro jarní svátky.  

26. 4.
úterý

17:00 | přednáška | RODINA SCHMIDŮ – SKLÁŘSKÉ 
PODNIKÁNÍ NA ŠUMAVĚ A V BAVORSKU  
Přednáška kurátorky Jitky Lněničkové o významné sklářské 
a podnikatelské rodině, s jejímž jménem jsou spojeny ze-
jména v 19. století sklárny jako Zlatá Studna, Podlesí, Sta-
chy, Annín či bavorský Schachtenbach.

30. 4.
sobota

15:30 | Komentovaná prohlídka výstavy
UPOMÍNKY Z POUTNÍCH MÍST 
s kurátorkou Jitkou Lněničkovou

Dne 13. 4. je PASK pro veřejnost uzavřen z důvodu úklidu stálé expozice. 

K U LT U R N Í  C E N T R U M  FA L C O N
w w w.falconclub.cz

1. 4.
pátek

19:00 | 
HEEDLESS ELEGANCE (ITÁLIE) + SECOND BREATH
Minulý rok se dostali do top 25 „Nejlepších vznikajících ka-
pel Maďarska“!

9. 4.
pátek

21:00 | SLUT + TARAS BULLBA
Charismatický psychedelický noise rock vás nenechá v po-
klidu! Doporučujeme si nenechat ujít.

13. 4.
sobota

19:00 | RYDER THE EAGLE (FRANCIE)
One-man-show psychedelickej freak pop, kérky a hudební 
avantgarda.

16. 4.
sobota

20:00 | HARDCORENIGHT
Something Like, Empty hall of fame, Nothing left to say, 
Izurewara

22. 4.
pátek

20:00 | VENTOLIN & JOHUŠ MATUŠ
Ventolin vydal a v Klatovech představí své třetí album Dnes-
ka se vyčasilo!

23. 4.
sobota

20:00 | ZVEDNI-ZADEK.CZ PUB QUIZ
Skvělá zábava pro 3–5členné týmy. Otázky se týkají všeho 
kolem tebe. Sestav tým a přijď se ukázat! 

H I F I K L U B  K L AT O V Y
w w w.hif iklub.klatov ynet .cz   w w w.hif iklub.uhlava.cz

6. 4. 
středa

16:00 | TERAPIE LESEM
Zahájení stejnojmenné výstavy fotografií a odpolední bese-
dování o významu psychohygieny k zachování duševního 
zdraví za současné složité společenské situace s psycho-
ložkou PhDr. VLASTOU ROMANOVOU, autorkou vystavova-
ných fotografií.  

12. 4. 
úterý

9:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (7)
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář.  

20. 4. 
středa

15:00-17:00 | NÁVRAT VINYLU 
Pravidelný klubový večer pro zájemce o analogové nahráv-
ky a o přehrávky vinylových gramofonových desek (33 a 45 
ot./min.) na přístroji špičkové kvality s možností digitálního 
přepisu na CD nebo USB flash disk.

20. 4. 
středa

18:00 | POZNEJ KRÁSY SVÉHO KRAJE 
Aneb něco z výletů Přátel české historie Klatovy. 26. spole-
čenský večer. Navštívenými památkami slovem i obrazem 
provede IVAN RUBÁŠ v pořadu připraveném ve spolupráci 
s Hifiklubem Klatovy.

25. 4. 
pondělí

18:00 | CO JE CHARISMATICKÉ KŘESŤANSTVÍ? 
Povídání s pastorem Církve bratrské v Klatovech OLINEM 
KADLECEM v pořadu České křesťanské akademie.

do 31. 5. Výstava | TERAPIE LESEM 
Fotografie Vlasty Romanové v přísálí klubovny přístupná 
veřejnosti během všech pořadů.

STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
w w w.divadlo.klatov ynet .cz

3. 4. 
neděle

15:00 | předplatné skupiny D
INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU - PAVLÍNA JURKOVÁ, JARMILA 
VLČKOVÁ
Další originální představení Divadla Láryfáry, určené dětem 
i dospělým. Tentokrát plné indiánských písniček a rituálů. 
Napínavý příběh o třech dospělých kamarádech, kteří se 
odváží vrátit do časů dětství a stanou se opět statečnými 
indiány z kmene Apačů.

6. 4. 
středa

19:30 | předplatné skupiny B
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ - ALDO NICOLAJ  
Přilepí se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a na-
konec rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může 
to dopadnout i šťastně. A to právě autor moc dobře vymy-
slel. Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky 
mistrným dialogům. Režie: Jiří Menzel, Hrají: Josef Carda, 
Jana Švandová, Rudolf Hrušínský.

8. 4. 
pátek

18:30 | JARO 2022  
Koncert pěveckých sborů klatovské ZUŠ, na kterém budou 
mít diváci možnost slyšet písně nejrůznějších úprav - od 
jednoduchých lidových po skladby značně pokročilé, „klasi-
ku“, písně duchovní nebo tituly populární. Účinkují: Notičky, 
Pytel Blech, Sedmikrásky, Fialky, Hroši, Gospel Time a jako 
host hudební skupina Sentiment.

11. 4. 
pondělí

19:30 | předplatné skupiny C
NEPERTE SE, PROSÍM VÁS! - GUR KOREN 
Česká premiéra brilantní izraelské komedie, plné překva-
pivých zvratů a především břitkého židovského humoru, 
který má tolik společného s tím českým. Režie: Petr Svojt-
ka, hrají: Martina Hudečková / Zuzana Slavíková, Zuzana 
Kajnarová, Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach, 
Kateřina Holánová.

24. 4. 
neděle

19:30 | předplatné skupiny C
VŠE O MUŽÍCH - MIRO GAVRAN  
Divácky oblíbená komedie od nejhranějšího chorvatského 
autora Miro Gavrana o tom, jak muži sami sebe vidí a za co 
se nestydí i stydí. Režie: Jana Janěková, hrají: Ján Jackuliak, 
Peter Pecha, Tomáš Novotný.

27. 4. 
středa

19:30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
BESEDA S HERCEM ROMANEM SKAMENE  
Herec vtipnou formou vzpomíná na své dětství, herecké 
začátky, filmové a divadelní role. Během večera předvede 
i slavný monolog z jednoho ze svých nejznámějších filmů  
a zodpoví také zvídavé otázky diváků. NÁHRADNÍ PRO-
GRAM za „Ohlédnu se - a co vidím?“ – Ondřej Suchý

28. 4. 
čtvrtek

19:30 | předplatné skupiny K
HUDBA TÉMĚŘ PŘÍTOMNÁ  
Večer složený z rozmanité hudby 20. století. Účinkují: Jar-
mila Zelená – flétna, Petra Bětáková – flétna, Eva Bartošová 
– zpěv, Dana Husáková – klavír, Jan Aschenbrenner – klavír
Na programu: P. Eben, K. Slavický, D. Milhaud, C. Bolling...

PŘÁTELÉ ČESKÉ HISTORIE
w w w.prateleceskehistorie .estranky.cz

5. 4.
úterý

18:30 | restaurace KD
PŘÁTELSKÉ SEZENÍ - Pravidelné setkání lidí, které baví  
a zajímá česká historie. Větší důraz se klade na historii  
a dění v regionu. Na programu bude beseda s Jiřím Zdi-
slavem Jankovským, tesařem a vorařem v jedné osobě. 

10. 4.
neděle

6:30 | NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET 
MĚSTO ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ
Chomutov – zámek - muzeum, radnice, kostel sv. Kateřiny, 
skanzen Stará ves, Zoopark s jízdou se Safari expresem. 
Prohlídky s výkladem a tradiční oběd zajištěn. Doprava bus 
- sraz v 6:15 hod. v Jiráskově ulici (za hradbami). 

20. 4.
středa

18:00 | SPOLEČENSKÝ VEČER | klubovna Hifiklubu 
POZNEJ KRÁSY ZEMĚ ČESKÉ ANEB Z VÝLETŮ PŘÁTEL 
ČESKÉ HISTORIE - 26. část. Je třeba si připomenout, co 
hezkého jsme zažili. Akce je přístupná pro všechny milovní-
ky památek. Občerstvení v 17:30 hod.

23. 4.
sobota

12:40 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA 
CO NOVÉHO U PŘÁTEL VE VESELÍ - Janovice – kostel 
sv. Jana Křtitele, Veselí – romantizující zámeček, který par-
ta nadšenců zachraňuje. Buřty s sebou. Sraz účastníků  
ve 12:20 na vlakovém nádraží. Vycházka je i pro veřejnost.

24. 4.
neděle

6:30 | NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET  
MĚSTO ŘÁDU NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ
Chomutov – repete dle stejného programu první skupiny.
Sraz v 6:15 hod. v Jiráskově ulici. 
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Ú H L AVA , O . P. S . 
w w w.uhlava.cz

2. 4.
sobota

8:00-13.00 | KYNUTÉ TĚSTO OD A DO Z
Sladké i slané kynuté těsto, náplně, výrobky z plundrového 
a listového těsta, koláče, buchty, záviny,... Cena 1 500 Kč/
osoba.

9. 4.
sobota

8:00-13.00 | ZAČÍNÁME V KUCHYNI 
Od správného držení nože, po přípravu oběda včetně de-
sertů. Česká klasika moderně. Domácí těstoviny, základy 
omáček, úprava masa, různé druhy těst. 

30. 4.
sobota

8:00-13.00 | S DĚTMI V KUCHYNI – SVAČINY NEJEN 
PRO ŠKOLÁKY 
Příprava pomazánek, domácích ovocných tyček, ochuce-
ných másel (pistáciová, lískooříšková,…) atd.  

Kurzy ve spolupráci se SŠZP, Klatovy. Zúčastnit se mohou zájemci již od 
15 let věku. Informace a přihlášky na www.uhlava.cz (Kalendář akcí).

27. 4.
středa

18:00 | DOBRÝ, AŽ VELMI DOBRÝ VEČER SE ZDEŇKEM 
LEVÝM, ŘEDITELEM ČESKÉHO ROZHLASU PLZEŇ
Beseda pořádaná ve spolupráci Úhlavy, o.p.s., Rotary Clu-
bu Klatovy a Městské knihovny Klatovy. Vstup volný. Místo 
konání: společenský sál Městské knihovny Klatovy. 

E U R O P E  D I R E C T  K L AT O V Y
w w w.europedirect .cz

19. 4.
úterý

17:30-18:30 | Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s., 2. patro
 JAK NENALETĚT NA INTERNETU
Bezpečné nákupy, jak poznat podvodníky a dezinformace.
Přednáška Ondřeje Tichoty, zástupce ředitelky Evropského 
spotřebitelského centra ČR. Vstup volný. 

SKRYTÉ PŘÍBĚHY – PROFESOR NA OLYMPIÁDĚ
Stáhněte si aplikaci Skryté příběhy a projděte se centrem Klatov v roce 
1893. Profesor Jiří Guth-Jarkovský právě získal své první místo stálého 
učitele na reálném gymnáziu v Klatovech. Zároveň se chystá na první 
novodobé olympijské hry do Atén. Trasa má 9 zastavení a je dlouhá cca 
1,5 km. Další informace na našich webových stránkách. 

D Ů M  D Ě T Í  A  M L Á D E Ž E
w w w.ddm-klatov y.cz

14.-18. 
4.

čt-po

VELIKONOČNÍ KYTIČKOVÁNÍ
2. ročník „Kytičkování“ je tady. Celé město zaplaví různoba-
revné keramické kytičky, které si jako odměnu za nalezení 
můžete odnést do svých domovů. Podrobnější informace  
k celé akci a soutěži naleznete na našem facebooku, insta-
gramu a webových stránkách.

1. 4.
pátek

18:30 – 9:00 / DDM Klatovy, budova E 
NOC S ANDERSENEM
Přespání s bohatým programem. Téma věnované známé-
mu dánskému spisovateli, který proslul zejména psaním 
pohádek. Pojďme do pohádkové říše nakouknout společně. 
Více informací na ddm-klatovy.cz/akce

1. 4.
-30. 6.

Vodní hrad Švihov 
VÝTVARNĚ-KERAMICKÁ VÝSTAVA
Expozice složena z děl dětí a mládeže z našeho „domečku“ 
a žáků ze základních škol. Rozpis otevírací doby naleznete 
na facebooku DDM Klatovy či Vodního hradu Švihov.

S P O L E K  B E S E D A  Z . S .
w w w.spolekbeseda.cz
Spolek pro onkologické pacienty, jejich blízké a přátele - Pavilon „B“ poli-
kliniky, 3. patro, Pod Nemocnicí 789, Klatovy. Program je i pro veřejnost. 
Navštívit nás můžete každé úterý.

10:00
-15:00 

Poradna pro psychosociální podporu onko pacientům  
a jejich rodinám -  lze domluvit schůzky individuálně po te-
lefonu 605 826 914.

5. 4. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 1
jarní tvoření

12. 4. 
úterý

14:00 | VELIKONOČNÍ TRADICE
povídání

19. 4. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 2
jarní tvoření

26. 4. 
úterý

15:00 | DALŠÍ ZAJÍMAVÉ POVÍDÁNÍ O KLATOVECH 
s Ing. Martinem Křížem – sraz před radnicí 

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

2. 4. 
sobota

15:00 | sýpka Klenová | vernisáž výstavy 
CESTA 2022 / 17. ROČNÍK PŘEHLÍDKY PRACÍ VÝTVAR-
NÝCH OBORŮ ZUŠ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta 
paní Vilmy Vrbové-Kotrbové. O držitelích rozhodnou diváci 
a odborná porota. Kurátoři výstavy: Jitka Svobodová a La-
dislav Sýkora. Výstava do 12. 6. 2022.

2. 4. 
sobota

16:00 | purkrabství hradu Klenová | vernisáž výstavy 
JIŘÍ PROCHÁZKA A EULALIE POLNE - BIN KURZ WEG
Výstavní projekt autorské dvojice, absolventů Katedry foto-
grafie FAMU v Praze, poukazující především na problema-
tiku vnímání a existenci času v kontextu média fotografie. 
Kurátor výstavy: Petr Krátký. Výstava potrvá do 19. 6. 2022.

2. 4. 
sobota

17:00 | zámek Klenová | vernisáž výstavy 
JAN HENDRYCH - 85
Výstava sochaře k jeho osmdesátému pátému výročí naro-
zení. Výstavní projekt má retrospektivní charakter a klade 
si za cíl postihnout a v ucelené formě představit dílo této 
mimořádné sochařské osobnosti. Kurátoři výstavy: Petr 
Krátký a Ilona Víchová. Výstava potrvá do 10. 7. 2022.

8. 4. 
pátek

18:00 | vernisáž | Galerie U Bílého jednorožce
JSEM PROSTOREM, V NĚMŽ JSEM / UMĚLCI STU-
DIA PRÁM Výstava představuje okruh mladších umělců  
z pražských Vysočan. Jedná se o skupinu umělců, kteří  
v současnosti působí ve společné blízkosti (i spřízněnosti) 
a kteří proto řeší praktické i umělecké otázky „komunitně“. 
Kurátoři výstavy: Richard Drury a Michal Lazorčík. Výsta-
va potrvá do 26. 6. 2022 v Galerii U Bílého jednorožce  
a do 19. 6. 2022 v kostele sv. Vavřince.

do 3. 4. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
WESTPOINT 2.0.
Výběrový projekt malířů střední generace, jejichž tvorbu 
pomáhalo formovat prostředí Plzně a západních Čech. 
Vystavující autoři: Veronika Gabrielová, Siegfried Herz, To-
máš Predka, Pavel Příkaský, Kryštof Strejc, Sofie Švejdová
Kurátoři výstavy: Petr Krátký a Radek Wohlmuth

16. 4. 
sobota

14:00 | vila Paula Klenová 
GRAFICKÁ DÍLNA – SUCHÁ JEHLA
Dílna je určená dětem od 7 let. 

23. 4. 
sobota

15:00 | Hostašovy sady | vernisáž výstavy
SOCHY V ULICÍCH 
viz str. 16.

K L U B  S E N I O R Ů
tel . :  376 347 107

každou 
sobotu

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ

každé 
pondělí

9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

každé 
pondělí

13:00 | Klub seniorů Klatovy
KURZ NĚMČINY 

4.-6. 4. 9:00–16:00  | Klub seniorů Klatovy
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

13. 4.
středa

13:00 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA ANTICKÉ A SOUČASNÉ ŘECKO 
Přednáší Společnost Lva z Rožmitálu.

KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA, Z.S .
w w w.kpk.klatov ynet .cz

7. 4.
čtvrtek

19.00 | ČLENSKÁ SCHŮZE
Setkání zájemců o regionální dění a historii v salonku re-
staurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech. Srdečně mezi 
nás zveme další příznivce.

23. 4.
sobota

9.00 | SPÁLENÝ LES: SÁZENÍ STROMŮ
Účast členů klubu a příznivců na sázení stromů ve Spále-
ném lese v rámci akce Zdravého města Klatovy. Sraz účast-
níků v 9 hodin u hájovny na okraji lesa při silnici vedoucí 
k památníku. 

30. 4.
sobota

17.00 | NA HŮRCE: 
REJ ČARODĚJNIC A MÁJOVÁ VESELICE
Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) 
začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro do-
spělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme 
čarodějnici na ohništi.
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

BASKETBAL
14.-17. 

4.
mezinárodní basketbalový turnaj | Klatovy
EASTER CUP 2022
Mezinárodní basketbalový turnaj mládeže konaný každo-
ročně o Velikonocích v Klatovech. Více informací, rozpis  
a místa zápasů najdete na www.eastercupklatovy.cz 

FOTBAL
9. 4.

sobota
16:30 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY - UNION BEROUN

23. 4.
sobota

17:00 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY - HOŘOVICE 

VOLEJBAL
3.4.

neděle
10:00, 13:00 | Krajský přebor mužů | hala Na Vodojemu
KLATOVY - MIROŠOV

9.4.
neděle

9:00 | UNILEASING OPEN | SH ZŠ Čapkova
25. ROČNÍK TURNAJE SK VOLEJBAL KLATOVY PRO 
SMÍŠENÁ DRUŽSTVAKalendář sportovních akcí byl připraven ve spolupráci  

s Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy.

Nejúspěšnějš í  sportovec 
okresu Klatov y  za  rok 2021
V pondělí 14. 3. 2022 proběhlo  
od 17:00 v klatovském divadle slav-
nostní vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců okresu Klatovy za rok 2021. 
Akci, stejně jako každý rok, pořáda-
lo Pošumavské sportovní sdružení 
okresu Klatovy, z.s. ve spolupráci se 
společností SPORT ACTION s.r.o., SDS 
Klatovy a pod záštitou starosty města 
Klatovy. Oceněno bylo několik spor-

MLÁDEŽ - JEDNOTLIVCI

1. KAROLÍNA MACHOVÁ
15 let, Atletika Klatovy, atletika

2. BÁRA GALUŠKOVÁ
15 let, KVS Sušice, vodní slalom

3. MARTIN DANĚK
16 let, SK Klatovy 1898, fotbal

4. ADAM MAXA
17 let, TJ SA Špičák, alpské lyžování

5. JULIE NOVOSÁDOVÁ
17 let, Plavecký klub  TJ Klatovy, plavání 

6. ALEŠ KOSNAR
18 let, HC Klatovy, hokej

7. ELIŠKA MÍDOVÁ
18 let, SC Klatovy - oddíl florbalu, florbal

8. MATYÁŠ ROUBAL
11 let,  Šachklub Sokol Klatovy, šachy

9. ŠIMON JANOUŠEK,
10 let, LTK Klatovy, tenis

10. SÁRA CHOBOTOVÁ
18 let, SK Volejbal Klatovy, volejbal

11. FILIP ŠNEJDAR
12 let, BK Klatovy, basketbal

12. ONDŘEJ KORBEL
11 let, FK Horažďovice, fotbal

MLÁDEŽ - KOLEKTIVY

DRUŽSTVO KADETEK U17,
BK Klatovy, basketbal

DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI

1. ANTONIE GALUŠKOVÁ
20 let, KVS Sušice, kanoistika

2. MAREK MÜLLER
23 let, SK Sokol Špičák, alpské lyžování 

3. BARBORA ZÍKOVÁ
20 let, SK Sokol Špičák, alpské lyžování

4. LUBOŠ VANKA
22 let, Spartak kickbox Nýrsko, kickbox

5. MILAN MÉSZÁROS
31 let, SK Klatovy 1898, fotbal

6. JIŘÍ UHLÍK
26 let, SHC Klatovy, hokej

7. VOJTĚCH KOŽELUH
29 let, Atletika Klatovy, atletika

8. DAVID LUŇÁČEK
19 let, SK Volejbal Klatovy, volejbal

DOSPĚLÍ - KOLEKTIVY

A-TÝM MUŽŮ
SK Klatovy 1898, fotbal

DOSPĚLÍ - KOLEKTIVY

1. MICHAL HOFFMANN
45 let, SK Klatovy 1898, fotbal

2. KRISTÝNA BERNKLAUOVÁ
25 let, BK Klatovy, basketbal

3. MICHAL STRAKA
50 let, SHC Klatovy, hokej

4. PETR BOHŮNEK
30 let, Snowrockets, snowboarding

5. JAN POTUŽNÍK
46 let, SK Klatovy 1898, fotbal

ROZHODČÍ

RUDOLF SALVETR ML.
34 let, basketbal

MARTIN KLÁN
21 let, florbal

VÁCLAV KOSNAR
25 let, hokej

OCENĚNÍ V KATEGORII KRAJÁNEK ROKU

DAVID JIŘÍČEK
18 let, lední hokej

MICHAL MORAVČÍK
27 let, lední hokej

SEBASTIAN MALÁT
19 let, lední hokej

LUKÁŠ KAŇÁK
24 let, lední hokej

RADEK MUŽÍK ML.
20 let, lední hokej

tovců z řad mládeže i kolektivu a zkrát-
ka nepřišli ani trenéři a rozhodčí, kteří 
ocenění také převzali. Novinkou letoš-
ního večera bylo živé vysílání celého 
předávání regionální televizí FilmPro. 
Záznam je k dispozici na YouTube TV 
FilmPro. Druhým “lákadlem” pro oko 
diváka byla kategorie krajánek roku, 
kde bylo oceněno hned 5 klatovských 
hokejových odchovanců. U dvou jsme 

měli tu čest s nimi být po celý večer, 
dorazili David Jiříček i Michal Morav-
čík. Do síně slávy byl uveden dlouho-
letý funkcionář nejen Pošumavského 
sportovního sdružení a okresního 
fotbalového svazu Jan Červený. Kom-
pletní výsledky ankety naleznete  
na www.pssklatovy.cz 

Jiří Klouda
PSS okresu Klatovy, z.s.
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Obce Klatovska:  Habart ice

Ves Habartice se poprvé písemně 
připomíná v roce 1352 a její název 
pochází pravděpodobně z německé-
ho Eberhardsdorf. Dominantou obce 
je bezpochyby staletá lípa, stojící  
v blízkosti bývalého panského dvora, 
kostela Petra a Pavla a bývalé budovy 
školy. 

Bývalý panský dvůr je rozložen na 
svažitém terénu skloněném k výcho-
du do mělkého údolí s vodotečí. Je 
tvořen rozsáhlým obytným stavením, 
stodolou v jihovýchodním nároží  
a přilehlými staveními, z části opat-
řenými valeně klenutými suterény 
patrně barokního původu. Obě stav-
by jsou poměrně udržované, budova 
zahrnuje dvě podlaží, z nichž první je 
částečně zapuštěno pod terén. Lze 
soudit, že habartický dvůr ve svém 
obytném stavení obsahuje pozůstatek 
středověkého objektu, který svou sta-
vební úrovní odpovídá venkovskému 
feudálnímu sídlu, které zde mohlo být 
postaveno počínaje čtrnáctým stole-
tím habartickými vladyky. Dle místní 
tradice zde trávil líbánky František 
Palacký, který se r. 1827 oženil s dce-
rou majitele spojených statků Otín, 

Předslav a Habartice Jana Měchury. 
Ještě nutno zmínit klatovské katakom-
by, kde jednou z mumií zde ležících 
je hraběnka Regina Kateřina Kocová  
z Klenové a Janovic, která byla v letech 
1644-1663 majitelkou habartického 
dvora. Proslula prý mnohými cnostmi 
a moudrostí a po své smrti roku 1663 
odkázala panství klatovským jezui-
tům, kteří ji zaopatřili.

Západně od panského dvora stojí  
na malém návrší kostel Petra a Pavla 
s přilehlou farou. Písemně zmiňován 
je již roku 1354, kdy náležel se zdej-
ší osadou klášteru v Nepomuku. Byl 
založen cisterciáckými mnichy z té-
hož kláštera, který náležel k největším 
klášterům v západních Čechách. Tito 
mniši též založili kostel v nedalekých 
Zdebořicích. Mimo hlavní, ručně vyře-
závaný dřevěný oltář má kostel ještě 
dva menší, postranní oltáře. Jeden  
s Pannou Marií a druhý se svatým 
Josefem a Ježíškem. Za zmínku stojí  
i kamenná křtitelnice a dřevěná kaza-
telna z 18. století. Pod ní je údajně po-
hřben syn Jana Jiřího Haranta Bedřich. 
Horní ochoz zdobí stále funkční var-
hany, které se po dlouhé době roze-
zněly o Vánocích roku 2019 při setká-
ní obyvatel Habartic o Štědrém dnu.  
O zájmu udržet tuto památku a domi-
nantu Habartic v dobrém stavu svědčí 
péče současného faráře, dojíždějícího  
z blízké Plánice, Pavla Vrbenského, ale 
i snaha podpořit opravu hlavní věže 
dobročinnou sbírkou místních obyva-
tel.  

Městské kulturní středisko si ve spolupráci s představiteli Osadních výborů připravilo 
seriál o obcích Klatovska. Jako první se představují Habartice, které vás svými zajíma-
vými informacemi donutí přečíst článek jedním dechem. Obec je malebnou vesnič-
kou vzdálenou 10 km východně od Klatov, ležící v kopcovité krajině přírodního parku 
Plánický hřeben, obklopena lesy a vrchy, v údolí tvořeném vrchy Kostřáb (690 m n. 
m.), Karkule (678 m n. m.) a Barák 709 m n. m.) 
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V těsném sousedství se nachází bu-
dova bývalé školy. Byla postavena po 
dlouhém vyjednávání r. 1848 na po-
zemku, který koupila obec od Jakuba 
a Filipa Maškových o výměře 120 sáhů 
za 45 zlatých. Do té doby místní děti 
docházely do školy do Zdebořic. Pů-
vodně byla škola jednotřídní, ale dětí 
přibývalo a po přestavbě r. 1873 se 
začalo vyučovat ve dvou třídách. Slou-
žila až do roku 1973, kdy byla uzavře-
na a děti začaly dojíždět do Klatov. 

K oběma naposledy zmiňovaným ob-
jektům, tedy kostelu a škole, se váží  
i tragické události z období protekto-
rátu. V souvislosti se zatýkáním, kte-
ré postihuje nejvíce rodinu Suchých 
z nedalekých Obytců, jsou zatýkáni  
i Habartičtí, mezi nimi i řídící učitel 
Josef Kopal a děkan Rudolf Weisfeit. 
Z nacistických vězení se už ani jeden 
z nich nevrátil. Oběma byly 29. září 
1946 odhaleny pamětní desky, které 
věnovala osada Habartice. Najdeme 
je na budově bývalé školy a jihový-
chodní stěně kostela. 

Z Klatov i blízkého okolí lze spatřit  
na východním horizontu z lesa velmi 
výrazně vystupující špičku vysílače, 
který do nedávna šířil analogový te-
levizní signál pro Klatovsko. Mohutná 
stavba stojí na vrchu Barák (709 m.  
n m.) a místní jej nazývají „věží“.  
Z Habartic k němu vede klikatá cesta 
stoupající do kopce mezi pastvinami a 
lesy, cestou lze obdivovat kouzelnou 
krajinu i výhledy směrem k Plánici. 
Nedaleko pod vrcholem na západ-
ní straně vrchu se nachází hájenka  
a opuštěné, chátrající stavení, pozů-
statky osady Chuchle, poprvé zmí-
něné roku 1379. Smutně tuto osadu 
proslavil Karel Klostermann ve své po-
vídce „Chuchláci“. Do Habartic přišel 
Klostermann za působení faráře Fran-
tiška Zimerhansla. Přestože místní 
poměry tehdy byly více než neutěše-
né, Klostermannovy výrazy „nerosta  
v tomto kraji ani mech, bydleli v zemi 
v děrách“ a jiné, za vlasy přitažené pří-
hody a postavy, místní velmi pobou-
řily.

Ten, kdo chce poznat současné Habar-
tice, musí cestou od Klatov vystoupat 
od Obytců dlouhým, táhlým kopcem  
k lesu, klikatou silnicí až na vrchol, 
kde se za horizontem otevře pohled  
na údolí s malou vesničkou a věží kos-
telíka uprostřed. A jak slýcháváme  
s oblibou od místních, ocitnul se právě 
„v jiném světě“. Ves tvoří na padesát 
stavení pečlivě udržovaných, tak jak 
je místním vlastní. Zdravou hrdost na 
příslušnost k tomuto místu dokládají 
i slova tzv. habartické hymny „….kte-
rápak vesnice, jako Habartice, nám se 
rovnat může“. S jistotou lze říci, že se 
zde snoubí ticho a klid s kouzelnou 
krajinou a dobrosrdečností místních. 

Ale ani dobrá zábava zde nesmí chy-
bět, o dění v obci se dělí Sbor dobro-
volných hasičů s několika aktivními 
jedinci a nadšenci, ale ochotu přiložit 
ruku k dílu zde najdete na každém 
kroku. Své tradiční místo zde mají 
hasičské soutěže, masopustní prů-
vody obcí, večery pro ženy, recesi-
stické akce, sport i setkání občanů  

o Vánocích a na konci roku. Dětem  
z Klatovska je určen květnový Pochod 
pohádkovým lesem, za jehož konání 
vděčíme bývalému dlouholetému ře-
diteli plánické školy Janu Bulánkovi. 

Okolí Habartic láká k výletům jak  
v létě, kdy množství lesních cest zve 
k cyklovýletům, tak i v zimě, zvláště 
dopřeje-li počasí přiměřenou sněho-
vou nadílku pro běžkaře, kteří zdej-
ší trasy s oblibou využívají. Za dobré 
viditelnosti nabízí kouzelné výhledy 
z vrcholků okolních kopců, z vrchu 
Kostřáb směrem k Nepomuku (dob-
ře je viditelný zámek Zelená hora), 
z několika míst lze spatřit vrcholky 
šumavských velikánů a od hájenky  
na Chuchli lze shlížet ke Klatovům  
a okolním obcím.

Tomu, kdo by chtěl poznat blíže histo-
rii i příběhy zdejších končin, je určena 
kniha místního rodáka Ondřeje Vansy 
„Pod plánickým hřebenem – Habar-
tice“, popř. Kronika Habartic, která je 
vedena nařízením vlády z roku 1920.  
Vedena je velmi podrobně a v součas-
nosti je spravována paní M. Němco-
vou.

František Habarta
(čerpáno z knihy Ondřeje Vansy)
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Útulek pro zatoulané  
a opuštěné psy  v  Klatovech 

Jaká je historie útulku pro psy v Kla-
tovech?

Dříve byly záchytné kotce pro psy 
ve Voříškově ulici u ordinace MVDr.  
Straškraby. Nový útulek pro zatoulané 
a opuštěné psy byl otevřen 6. června 
2002. Od 1. ledna 2005 byly správou  
a provozem pověřeny Technické služ-
by města Klatov. Tento rok, přesněji  
6. června, budeme slavit 20. narozeniny.

Jak se pes vlastně dostane do útul-
ku?

Do městského útulku se dostanou 
psi pouze přes Městskou policii nebo 
Policii České republiky. Po domluvě 
se starosty také vycházíme vstříc i ji-
ným obcím, které spadají pod Klatovy.  
V žádném případě nevezmeme do 
útulku psy od soukromých osob. Ka-
ždý, kdo si pořídí psa, je za něj plně 
zodpovědný, to by si lidé měli uvědomit.

Kolik šťastných psů našlo domov?

Do dnešního dne jsme našli nový do-
mov 3 375 psům.

Které roky byly ve znamení největší-
ho a nejmenšího příjmu psů do útul-
ku?

Největší příjem byl v roce 2005, kdy se 
do útulku dostalo 215 psů, nejmenší 
příjem byl v roce 2021, a to pouze 29 
psů.

Kolik psů se tedy v těchto letech vy-
dalo?

Rok 2005 byl i velmi pozitivní na výdej 
psů do nových rodin. Vydáno bylo 202 
psů. A rok 2021 byl rokem, kdy se psů 
vydalo jen 25. Ale vzhledem k tomu, 
že tento rok bylo přijato 29 psů, dalo 
by se říci, že i tento rok byl úspěšný.  

Kolik psů se zde nyní nachází?

Nyní jich tady máme 19, většinou se 
jedná o rasu bull.

O jaké psy mají lidé největší zájem?

Lidé by nejradši chtěli psa vycho-
vaného, hodného. Pokud se takový 
pes u nás objeví, má velikou šanci 
po karanténě najít nového páníčka. 
Horší je to se psy, kteří jeví znám-
ky agresivity. U takových psů vyža-
dujeme časté návštěvy, aby si pes 
na nového páníčka mohl zvyknout. 
Tady není možné vydat psa ze dne  
na den. Takové podmínky bohužel ně-
kteří lidé nechápou.

Organizaci, která spadá pod město Klatovy, jsme představili již minulý měsíc, kdy jste 
si mohli přečíst o krytém plaveckém bazénu. Jedná se o Technické služby města Kla-
tov. V tomto vydání je článek věnovaný Útulku pro zatoulané a opuštěné psy, který 
právě TSMK provozují. V rozhovoru s Miloslavou Šeflovou, vedoucí útulku, se dozvíte 
nejen to, kolik zatoulaných psů našlo svůj domov.
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Čím se útulek ještě zabývá?

Útulek pořádá i různé akce. Besedy 
na školách, besedy se seniory, po-
řádání tanečních zábav pro pejska-
ře - atmosféra je tam vždy naprosto 
úžasná. Pro děti z klatovských škol 
pořádáme každý rok Den otevřených 
dveří a povídání o pejscích.

Chtěla byste čtenářům Klatovského 
zpravodaje něco vzkázat?

Musím pochválit pejskaře v Klatovech. 
Je znát, že si na své psí miláčky dávají 
pozor. Ano, stane se, že se pes jde po-
dívat mimo své bydliště, ale pokud má 
čip, který je zaregistrovaný, je šance, 
že se ještě ten den vrátí domů. Hor-

ší je to, když čip zaregistrován není.  
A proto prosím, zkontrolujte si, zda 
má váš psí miláček zaregistrovaný čip.

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLATOVY, tř. Národních mučedníků 185 

DEN 

        OTEVŘENÝCH  
                                 DVEŘÍ              

 

7. 4. 2022                                 14.00 – 18.00         

• prohlídka budov (Národních mučedníků 185, Žižkova 360) 
• vystoupení pěveckých sborů  
• ukázka práce žáků 
• 17.00 - rodičovská kavárna – příjemné posezení s odborníkem  
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Sochy v ulicích

Obdobné projekty fungují v řadě na-
šich i zahraničních měst a těší se velké 
oblibě jak odborné, tak široké veřej-
nosti. 

Galerie Klatovy/ Klenová by ráda tím-
to projektem realizovaným ve spolu-
práci s městem Klatovy vstoupila do 
veřejného prostoru města a v roční 
periodicitě připravovala přehlídku 
vždy několika sochařských realizací. 
Intervence umělců by po dobu trvání 
výstavy od dubna do října oživovaly 
veřejně dostupná místa města a při-
spěly tak k širšímu spektru kulturního 
vyžití v Klatovech. 

Pro nultý ročník bylo zvoleno téma 
Přehlídky prací absolventů ateliéru 
Figurálního sochařství a medaile Aka-
demie výtvarných umění v Praze, ško-
ly profesora Jana Hendrycha, jemuž 
Galerie Klatovy/ Klenová připravuje 
na jaře a v létě roku 2022 velkou re-
trospektivní výstavu k jeho životnímu 
jubileu 85 let. Jedná se v kontextu pro-
gramu galerie na daný rok o stěžejní 
projekt a přehlídka prací jeho žáků se 
nabízela jako vhodné doplnění obsáh-
lého záměru představit personu pana 
profesora Jana Hendrycha také pro-
střednictvím prací jeho následovníků.

Za tímto účelem bylo ve spolupráci 
s městem Klatovy vybráno 13 míst  
v historickém centru města, kde bu-
dou během téměř půlročního trvání 

přehlídky jednotlivé sochy instalová-
ny. Samozřejmě existuje více možnos-
tí, jak dané lokality volit. V nadcháze-
jících ročnících se například počítá  
s variantami vhodného pracování  
s místy, která jsou vzdálenější od cen-
tra města. Tím by se na ně upozorni-
lo a podpořila se jejich návštěvnost  
a oživení. (Mercandinovy sady, Hůrka, 
Vodojem, Křesťanský vrch, areál ne-
mocnice atp.)

Také témata festivalu se budou kaž-
doročně proměňovat a přinášet tak 
prostřednictvím vybraných děl napří-
klad svěží pohled na otázky a události, 
které rezonují současnou společností. 
Přáním organizátorů je prostřednic-
tvím festivalu Sochy v ulicích připra-

vit všem obyvatelům a návštěvníkům 
města nevšední zážitek ze setkání  
s uměleckými díly v městské kultur-
ní krajině a vnést tímto způsobem 
nové a nevšední podněty k zamyšlení  
se nad místem, ve kterém žijeme.

MgA. Petr Krátký
kurátor Galerie Klatovy/ Klenová

Festival současného umění ve ve-
řejném prostoru města Klatovy
0. ročník na téma: Přehlídka prací ab-
solventů ateliéru Figurálního sochař-
ství a medaile Akademie výtvarných 
umění v Praze, školy profesora Jana 
Hendrycha. 

Vystavující: Irena Armutidisová, 
Jakub Goll, Rastislav Jacko, Zuzana 
Kantová, Lenka Kortánková, Jana 
Bačová Kroftová, Hiromi Nakagawa, 
Pavel Provazník, Štěpán Šefr, Adam 
Velíšek, Jakub Vlček, Miroslav Žáčok

Kurátoři: Zuzana Kantová, Petr 
Krátký

Trvání: duben–říjen 2022
Zahájení: v sobotu 23. 4. 2022  
v 15:00 v Hostašových sadech, ko-
mentovaná prohlídka
Komentovaná prohlídka: v sobotu 
14. 5. 2022 v rámci zahájení turistické 
sezóny města Klatovy.

Galerie Klatovy/ Klenová ve spolupráci s městem Klatovy připravuje pro rok 2022 
výstavu s názvem Sochy v ulicích. Jedná se o nultý ročník festivalu současného 
umění ve veřejném prostoru města. 
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Z REGIONU s  Luci í  Oudovou

Avšak vydejme se nedaleko, do pří-
rody, jmenovitě na Šumavu, do tam-
ních lesů, k tamním vodám, na tam-
ní stráně. K událostem a příhodám, 
které napsal sám život. Nahlédněme 
tam alespoň virtuálně, a to s knihou: 
„Dary Pošumaví: tvořivé toulky s pří-
běhy pro děti i dospělé“ od autorky 
Lucie Oudové. Již v úvodu dílo čtená-
ře uvítá pravdivým citátem od Hanse 
Christiana Andersena: „Všechny knihy 
zežloutnou, ale kniha přírody má kaž-
dý rok nové, nádherné vydání.“

Lucie Oudová je mladá spisovatelka, 
která se narodila roku 1985 v Kla-
tovech. Vyrůstala v malé šumavské 
vesničce, nyní je již maminkou dvou 
dětí. Právě příroda Šumavy a její láska  
k ní ji inspirovaly a nadále i motivují ke 
psaní povídek, tvoření textů k písním 
a v menší míře i ke skládání poezie. 
Už jako malá našla zalíbení v knihách. 
Zpočátku jen v roli čtenáře, ale klid  
a moudrost, kterou při čtení nacháze-
la, ji posunula k tomu, aby sama zača-
la tvořit – pro začátek jen tzv. do šuplí-
ku. Při svých výletech po šumavských 
krasech vždy s chutí sbírá různorodá 
a pestrobarevná vyprávění a pověsti, 
které se k danému místu vážou a ty 

pak sepisuje do příběhů. Do příběhů 
takových, které poslouží i generacím, 
které přijdou po nás.

V roce 2020 vydala svou první knihu 
pro rodiny s dětmi, jejíž název „Dary 
Pošumaví“ přiměje čtenáře k řečnic-
ké otázce: Co pro mě vůbec znamená 
význam slova DAR? Odpověď by moh-
la být taková, že v dnešní uspěchané 
době bychom se měli zamyslet nad 
tím, že příroda i její „plody“ jsou pro 
lidstvo tím nejdůležitějším, skutečným 
a nenahraditelným darem. Vždyť dar 
může být východ či západ slunce, vítr, 
voda, déšť nebo i jen prostý a společně 
strávený čas s rodinou. Zkrátka něco, 
co člověk považuje za automatické  
a běžné. Za některé takové „běžné“ 
věci bychom měli poděkovat. Už jen 
třeba tím, že ráno vstaneme a pozdra-
víme svůj nový den. Co myslíte?

„Dary Pošumaví“ nás citlivě prove-
dou různými příběhy v kapitolách 
„Čtení na dobrou noc“ a „S Kájou  
a Bertíkem na cestách“. Dále kniha 
obsahuje návody k různým hrám  
v přírodě, při kterých se nezabaví pouze 
dětští náčelníci, ale hrdinou a vítězem 
se může stát i dospělý! Dejme za prav-
du známému fyzikovi A. Einsteinovi  
a pokusme se vytrhnout z nudného 
stereotypu: „Hra je jeden z nejefek-
tivnějších způsobů, jak zjednodušit ži-
vot. Přesně to jsme dělali jako děti, ale 
v dospělosti jsme si hrát zapomněli.“ 
Dočtete se, jak samotné dary přírody 
mohou najít svůj konec i v domácí ku-
chyni. Některé recepty, jak na výrobu 
sirupů, kosmatic či každým milované 
bábovky, vám nebudou cizí. Děti urči-
tě potěší, co vše se dá z přírody využít. 
Vzniknou tak pak originální dárečky 
nejen pro maminky.

Navíc se teď můžete od této šumavské 
rodačky těšit z další regionální publi-
kace: „Bejvávalo na Šumavě – smutno 
i veselo“, která vyšla 27. 1. 2022. Tato 
kniha je, oproti autorčině první, zamě-

řená na těžší život na Šumavě. Tragic-
ké příběhy tamního lidu se čtenářům 
vryjí hluboko pod kůži. Nebudou ale 
ani chybět veselé příhody. Zkrátka ně-
které z nich pobaví, jiné zase dojmou.

Každý má svůj „strom života“, každý 
ho svým způsobem vidí v něčem ji-
ném. Každý má určité priority. Každý 
se s životními strastmi vyrovnává po 
svém. Každý vidí radost, jen ne třeba 
tam, kde jiný. Koho máš potkat, po-
tkáš. Předá ti určité poselství. Tohle 
vše pak vytváří náš život plnohodnot-
ným. Vznikne tak strom se silnými 
kořeny a bohatou korunou. S Lucií 
Oudovou si „Strom života“ můžeme 
společně dokonce vyrobit. Takový,  
na který si budeme moci i sáhnout. 
Přejeme příjemně strávený čas s kni-
hami: „Dary Pošumaví: tvořivé toulky 
s příběhy pro děti i dospělé“ a „Bejvá-
valo na Šumavě – smutno i veselo“. 

Bc. Jana Tomanová
Městská knihovna Klatovy

Opusťme tuto nelehkou dobu alespoň svými myšlenkami a nechejme se unést 
knihou do míst, která bychom někdy možná ani nenavštívili, leckdy jí i dovolit, 
abychom mezi řádky procestovali celý svět.



téma: Barokní chrám

Patrony projektu jsou:
Mgr. Rudolf Salvetr, poslanec PSP ČR a starosta Klatov,
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský,
P. Petr Přádka, SJ, provinciál České provincie SJ,
Ing. Václav Chroust, místostarosta Klatov a předseda z. s. Klatovské katakomby

REFEKTÁŘ JEZUITSKÉ KOLEJE

BAROKNÍ
JEZUITSKÉ

KLATOVY
pátek 29. dubna 2022

16.30 slavnostní zahájení

16.45 doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.
Barokní chrám jako jeviště, bojiště a útočiště

17.30 doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Barokní chrám jako ritualizovaný prostor

18.15 prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Dům Páně ve věku rozumu.
Osvícenské výhrady vůči baroknímu chrámu.

sobota 30. dubna 2022

9.00 zahájení

9.15 doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Ve stínu chrámu? Nová zjištění o postavení přírodních věd
a především medicíny v barokních Čechách

10.00 Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
Literární metafory kostela a kostelního prostoru
v literatuře raného novověku

10.45 PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Barokní kázání

11.50 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Prezentace sv. Františka Xaverského
v bočních kaplích kostelů jezuitského řádu

12.35 PhDr. Irena Bukačová
Barokní skvost Manětín–Mariánská Týnice

13.20 doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
závěr

15.30 Upomínky z poutních míst
prohlídka PASK s komentářem PhDr. Jitky Lněničkové

17.00 J. M. Haydn: Requiem in c
zádušní mše v jezuitském kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie a svatého Ignáce

19.00 Temperamenty, afekty a živly
Jiří Sycha, Helena Matyášová, Filip Dvořák
koncert italské hudby 17. a 18. století


