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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Obchvat pomůže i  cyklistům…

První jeho plány se datují do sedmde-
sátých let minulého století. Po vypo-
řádání všech majetkoprávních úkonů 
jsme spolu s krajským pracovištěm 
ŘSD vyvinuli velké úsilí, aby na tuto 
stavbu byly alokovány i potřebné fi-
nanční prostředky. Vzhledem k tomu, 
že trasa obchvatu je v délce 7,5 km, 
jedná se o finance značné. Přestože 
významnou většinu z nich hradí stát, 
ani položky, jež připadají na městskou 
pokladnu, nejsou zanedbatelné.

Asi se všichni shodneme na tom, že 
blízké malebné okolí Klatov nám ský-
tá velmi příjemné možnosti pro náš 
odpočinek a aktivní trávení volného 
času. Jednoznačně proto chceme, aby 
součástí probíhajících prací byly i stav-
by, jež v budoucnu přispějí ke zvýšení 
bezpečnosti cyklistů i pěších. 

Z tohoto důvodu klatovští zastupi-
telé vyslovili souhlas s postupným 
uvolňováním financí tak, abychom  
po dokončení obchvatu nebyli ochu-
zeni o možnost vycházek k Zaječímu 
vrchu (obchvat bude z Horažďovické-
ho předměstí přemostěn lávkou). Při-
budou také cyklostezky, jež dokážou 

vyvézt cyklisty na klidnější komunika-
ce či polní cesty. Důležité je rovněž to, 
že cyklostezky spojí město s integro-
vanými obcemi, kde v posledních le-
tech výrazně přibývá nová bytová vý-
stavba. Směrem na Čínov a Sobětice 
vzniknou trasy zcela nové, podobně 
jako mezi Soběticemi a Luby. Do Ště-
pánovic pak již v podzimních měsících 
bude prodloužena stezka z průmyslo-
vé zóny při právě opravované hlavní 
silnici I/27.

Většinou zmiňujeme význam cyklos-
tezek v souvislosti s trávením volného 
času. Musíme však jednoznačně zmí-
nit fakt, že naši nejfrekventovanější 
trasu směrem na Běšiny hojně využí-
vají, zejména v měsících s příznivými 
klimatickými podmínkami, i lidé dojíž-
dějící do Klatov za prací či děti do škol. 
Právě proto jsme vedli s investorem 
stavby obchvatu i jeho zhotovitelem 
velmi intenzivní debatu o tom, aby ne-
došlo k jejímu uzavření po celou dobu 
prací na stavebních objektech, jež do 
ní zasahují hlavně u lubského nádra-
ží. A podařilo se nám dohodnout, že 
stavbaři, kromě prací, u nichž by bylo 
neúnosné riziko zranění lidí pohybu-
jících se po staveništi, udělají taková 
provizorní opatření, aby umožnili vy-
užívání této oblíbené trasy. Od nás to 
bude pochopitelně vyžadovat velkou 
míru opatrnosti a respektování nasta-
vených pravidel.

Během covidu, výrazně omezujícím 
naše aktivity, jsme více než kdy jindy 
vítali každou možnost aktivního po-
hybu na čerstvém vzduchu. Venkovní 
hřiště (workout, …) byla hojně navště-
vována i v době, kdy je pokryl sníh. In-
tenzivně jsou využívána ale i dnes, kdy 
se snad již život vrátil do normálních 
kolejí. A dalších možností pro aktivní 
trávení volného času ještě přibude. 
Boulderová stěna za areálem Tech-
nických služeb a pumptracková drá-
ha nedaleko skateparku si dozajista 
najde svoje příznivce. Společné mají 
to, že se nachází v těsném soused-
ství stávajících cyklostezek a po jejich 

propojení s těmi, jež vzniknou v rámci 
stavby obchvatu, se stanou dobře do-
stupnými také pro obyvatele z okol-
ních obcí.

Vážení Klatované, nejsou to však jen 
ony sportovní a rekreační aktivity, kte-
ré vám mohou zpříjemnit dny pozdní-
ho jara. Pracovníci našich kulturních 
institucí pro Vás připravili celou řadu 
zajímavých akcí, jež odstartovaly za-
hájením turistické sezóny. Budu rád, 
pokud se společně potkáme při Avon 
pochodu s poutavým doprovodným 
programem, při tradiční „Barokní 
noci“ či na největší letní akci, jíž klatov-
ská pouť bezesporu je. Letos se snad 
opět můžeme těšit na to, že proběhne 
v plném rozsahu včetně folklórního 
festivalu.

Vážení Klatované, na podzim loňského roku byly zahájeny práce na „východním“ 
obchvatu města. Díky zvýšenému objemu prací v jarních týdnech se již jasně začí-
ná rýsovat v okolním terénu. 

Při cyklostezce směrem na Luby vybudo-
valo město Klatovy s podporou Plzeňské-

ho kraje novou boulderingovou stěnu.

Provizorní opatření na cyklostezce 
směrem k lubskému nádraží.
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Ing. Václav Chroust
místostarosta

Klatov y v  máj i

Osvobození města jsme si tradičně 
připomněli na vícero místech. Na Zhů-
ří a v Klatovech pronesl starosta měs-
ta dva zajímavé projevy, které snad 
nezaniknou v šumu velkých oslav. Je 
potěšující vidět, kolik lidí se spontán-
ně zúčastní nejrůznějších vzpomínko-
vých akcí. Konvoj svobody (nadšenci  
s americkou bojovou technikou) pro-
jíždí krajem a připomíná radostné  
a nadějeplné „nadechnutí se osvobo-
zené země,“ jež se tehdy dostavilo. 

V posledních letech se k zástupcům 
amerického velvyslanectví, kteří pra-
videlně přijíždějí do Klatov, přidávají 
i zástupci velvyslanectví německého. 
Tuto novou tradici začal před časem 
osobně německý velvyslanec Chris-
toph Israng, zřejmě s myšlenkou, že  
i Němci byli koncem války „osvobo-
zeni od Hitlera americkou armádou.“ 
Čekala je však ještě dlouhá cesta  
k tomu, aby osvobodili sami sebe  
od nacistické ideologie a svého podílu 
na tom, co vše válka, kterou vyvolali, 
přinesla a znamenala. Troufnu si do-
poručit Vám skvělý esej Karla Jasperse 
Otázka viny. Jeho slova určená tehdej-
ším Němcům: „Každý z nás má vinu, 
pokud zůstal nečinný. Pasivita ví, že 
je morálně vinna každým selháním, 
které zanedbává povinnost chopit 
se jakékoli možné aktivity k ochra-
ně ohrožených, k ulehčení bezpráví,  
k odpírání zlu …,“  jsou více než aktuál-
ní i dnes, v jiných souvislostech.  

Ti, co vedou náš svět, by měli jako im-
perativ ctít, že jejich vláda je jen služ-
bou, že svoji zem mají předat těm, 
kteří přijdou po nich. Předat ve stavu 
alespoň takovém, v jakém ji přijali  
od svých předchůdců. Ti (tj. my), co 
jsou vedeni, by měli trvat na tom sa-
mém. Tuto základní politickou pravdu 
bohužel někteří zapomněli. Trápí nás 
konflikt na Ukrajině, kde putinovské 
Rusko započalo agresi, jejíž konce  
a důsledky nevidíme. Nezměrné  
a zbytečné utrpení civilistů, milióny 
uprchlíků, zoufalství. Ptáme se všich-
ni, proč? Je povzbudivé vidět, jakou 
míru podpory Ukrajině Češi až dopo-
sud prokázali!

Je důležité žít a pracovat, nemůžeme 
se zastavit a čekat, „co bude“. S urči-
tými těžkostmi, které ve spolupráci  
s partnery řešíme, probíhá rekon-
strukce Domažlické ulice i průtah 
Štěpánovicemi, okolo Klatov se rýsuje 
trasa obchvatu města, hotovo je na 
nábř. Kpt. Nálepky, dokončuje se Ma-
sarykova ulice. Ještě v průběhu léta 
začne rekonstrukce Tolstého ulice  
a další opravy komunikací. Snažíme 
se držet se svého závazku rekonstru-
ovat, opravovat a udržovat infrastruk-
turu města.

Přestože i nás trápí inflace, která se 
vymkla kontrole (nejen) národní ban-
ky, naše finanční situace je stále dob-
rá. Na svých účtech máme přes 400 
mil. Kč, které „zhodnocujeme“ různý-
mi „termínovanými“ vklady. Bohužel 
úrokové sazby vkladů, byť jsou nyní 
příznivější než před „malou chvílí,“ 
zdaleka „nestíhají“ pokrýt inflaci. Po 
dvou letech covidu, jež nevídaným 
způsobem rozkolísaly evropské eko-
nomiky včetně té naší, s nevolí sledu-
jeme to, co jsme dlouhá léta neznali. 
Není možné sehnat to či ono, ceny 
energií, benzínu, nafty, mnoha suro-
vin a potravin letí vzhůru. To vše se 
promítá do našeho života. O příčinách 
lze dlouho diskutovat, nicméně nám 
nezbývá než si se situací alespoň ně-
jak poradit.

Vážení čtenáři Zpravodaje, stejně jako v letech předchozích jsme oslavili počátkem 
května konec 2. světové války. Je třeba nezapomínat, že svobodu našemu městu  
a kraji přinesla americká armáda a že spolu s ní přišli i českoslovenští vojáci. 

A také nelze přestat plánovat do bu-
doucnosti. V minulých dnech jsme 
ukončili interním jednáním práce na 
zásobníku investičních akcí a projek-
tů. Obsahuje na 200 položek projek-
tů a akcí v různém stupni přípravy či 
rozpracovanosti, v celkové hodnotě 
téměř 2,5 mld. Kč. Projektů běžných  
i výjimečných. Těch, které bychom 
rádi uskutečnili brzy, je nemálo. Po-
stupně Vás s nimi seznámíme, aby-
chom mohli vést diskusi o prioritách.

K významným projektům patří i re-
vitalizace poslední neopravené části 
jezuitského komplexu – bývalé bu-
dovy semináře. V roce 2019 jsme re-
konstrukcí refektáře dokončili práce  
na jezuitské koleji, v loňském roce 
církev i za naší podpory obnovila je-
zuitský kostel. Zbývá najít smyslupl-
ný program i jezuitskému semináři, 
samozřejmě včetně navazujících ven-
kovních prostorů parkánů a parku. 
Nabízí se „očistit budovu od nepůvod-
ních prvků“ a vybudovat zde moderní 
stálou expozici Galerie Klatovy/Kle-
nová. Dát důstojný prostor sbírkám 
umění, které po desetiletí tato galerie 
shromažďovala. Dát důstojný smysl 
prostoru samému. Pak se opět barok-
ní klenot v srdci města zaskví ve své 
původní kráse.

Přeji Vám vše dobré.
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Komunitní plánování 
sociálních služeb je ve finále

Jde už o třetí etapu komunitního plá-
nování sociálních služeb, do které-
ho se město pustilo už v roce 2006. 
Smyslem projektu je naplánování 
optimálního rozvoje sociálních služeb  
na celém území obce s rozšířenou pů-
sobností Klatovy, aktuálně pro období 
let 2023 – 2025. Komunitní plánování 
je založeno na propojování odborní-
ků, zástupců organizací působících 
v sociální oblasti, jejich klientů a zá-
stupců cílových skupin, ať už seniorů, 
handicapovaných či osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Důraz se v pro-
jektu klade na zapojování všech, kte-
rých se problematika týká, dialogu  
a na dosažení výsledku, který je přijat 
a podporován všemi účastníky. Cílem 
je napomoci k rozvoji potřebných so-
ciálních služeb, které pomáhají ob-
čanům v tíživých životních situacích  
a zvýšit o nich informovanost. Projekt 
probíhá na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností města 
Klatovy, které zahrnuje 44 obcí.

Aktuální třetí komunitní plánování 
realizuje pro město Centrum pro ko-
munitní práci západní Čechy (CpKP).  
Na začátku projektu se uskutečnilo 
mapování aktuální sociální situace 
v regionu, které spočívalo v řízených 
rozhovorech se zástupci obcí, poskyto-
vateli služeb a zpracování výstupních 
dokumentů z úvodního mapování. Na 
to navázala setkání v pracovních sku-
pinách, kde byly zjištěné podněty pro 
rozvoj služeb projednávány, a další 
podnětná setkání ke konkrétním služ-
bám. Naposledy město uspořádalo 
18. května ve spolupráci se Základní 
školou Hálkova ul. Klatovy informační 
setkání pro rodiče dětí se zdravotním 
znevýhodněním k nabídce sociálních 
služeb na Klatovsku. Svoje služby 
na něm představil Stacionář Kvítek 
Diakonie ČCE v Klatovech a Oblastní 
charita Klatovy. Také se uskutečnily 
průzkumy na zjištění potřeb služeb 
sekundární prevence, na zmapování 
potřeb osob pečujících o děti a senio-

ry se zdravotním postižením a zjištění 
potřeby odlehčovací služby pro osoby 
pečující o seniory a handicapované. 
Součástí projektu bylo také napláno-
vání aktivit, které povedou k zajištění 
potřebných služeb v našem regionu. 

Finálním výstupem je pak vlastní ko-
munitní plán, který obsahuje aktivity  
a opatření pro rozvoj sociálních služeb 
v regionu v průběhu následujících tří 
let. Ten bude po dokončení a schvále-
ní k dispozici na webových stránkách 
města, případně i okolních obcí, které 
byly do projektu zapojeny. Začátkem 
léta vyjde nový katalog poskytova-
telů sociálních služeb na Klatovsku,  
ve kterém zájemci najdou aktuální 
popis všech sociálních a doprovod-
ných služeb působících na Klatovsku 
včetně kontaktů. Katalog vyjde jednak  
v tištěné verzi a zároveň bude i v elek-
tronické ke stažení na webu města.

Rád bych na závěr poděkoval všem, 
kteří se do komunitního plánování za-
pojili na různých setkáních a poskytli 
ke zpracování své pohledy a názory, 
dále pracovnicím odboru sociálních 
věcí města, jednotlivým poskytovate-
lům sociálních služeb a v neposlední 
řadě také Centru pro komunitní práci 
západní Čechy. Věřím, že lepší ujasně-
ní, spolupráce a nové aktivity, které 
vzešly z projektu, přinese zkvalitňo-
vání a další rozvoj sociálních služeb  
na Klatovsku.

Přeji Vám pohodový červen.

Vážení občané, po dvou letech realizace uzavíráme projekt „Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“, který byl podpořen 
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost.
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Klatovy nově dezinfikují  pit-
nou vodu inovativním řešením

Město Klatovy je zásobováno pitnou 
vodou z úpravny vody Milence již více 
než třicet let. Zde upravená voda je 
na výstupu z úpravny dezinfikována 
oxidem chloričitým a dále gravitač-
ně odtéká přivaděčem ve směru na 
Klatovy (a také je čerpána směrem  
na Domažlice). Vzhledem k dlouhým 
dobám dotoku musí být voda znovu 
dezinfikována v čelních vodojemech 
těchto velkých spotřebišť. V Klatovech 
na vodojemu Hůrka II se tomu histo-
ricky dělo chlorací pomocí komerčně 
dodávaného roztoku chlornanu sod-
ného.

Na konci roku 2021 byla realizována 
změna, a to nikoli ve způsobu dezin-
fekce (voda je dále chlorována chlor-
nanem sodným), ale ve způsobu 
přípravy chlornanu. Místo dříve naku-
povaného chlornanu sodného je nyní 
dezinfekční činidlo vyráběno přímo  
v budově vodojemu. Jedná se o velmi 
sofistikovanou a moderní technologii, 
která je ale již provozně odzkoušena 
nejen v zahraničí, ale používají ji i velcí 
provozovatelé vodárenské infrastruk-
tury v ČR. Tímto novým způsobem je 
například zabezpečována voda přité-
kající do Prahy z ÚV Želivka v hlavním 
vodojemu Jesenice, voda v dalším 
pražském vodojemu Flora nebo také 
voda pro Karlovy Vary.

Nová technologie hygienického za-
bezpečení pitné vody je založena na 
principu výroby chlornanu sodného 
elektrolýzou solanky v místě aplikace. 
Systém je založený na membránové 
elektrolýze mezi titanovými elektro-
dami, které jsou oddělené kation se-
lektivní membránou. Tento inovativní 

způsob řešení vyrábí a pro ČR dodá-
vá firma ProMinent Dosiertechnik CS 
s.r.o. pod obchodním názvem CHLO-
RINSITU® III.

Vyrobeným produktem je chlornan 
sodný vysoké čistoty a koncentrace 
aktivního chlóru, který má vyšší roz-
pustnost, resp. vyšší přestup volného 
chloru do vody a tím pádem vyšší dez-
infekční účinnost.

Hlavní výhodou této technologie je 
významné snížení vnosu vedlejších 
nežádoucích produktů dezinfekce, 
kterými jsou v případě chlorace vody 
především chlorečnany. 

Investiční záměr na osazení elektro-
lytického zařízení pro výrobu roztoku 
chlornanu sodného v objektu vodo-
jemu Hůrka II připravil v roce 2019 
provozovatel klatovského vodovodu, 
společnost Šumavské vodovody a ka-
nalizace a.s. Zhotovitelem stavby byla 
na základě výběrového řízení vybrána 
společnost K&K TECHNOLOGY a.s.

Realizace stavby probíhala v období 
červen - listopad 2021. Začátkem roku 
2022 pak byla stavba zkolaudována 
a uvedena do trvalého provozu. Cel-
kové investiční náklady stavby ve výši 
4.968.276,00 Kč bez DPH byly hrazeny 
z Vodohospodářského fondu města 
Klatov. Projekt byl podpořen dotací  
z Plzeňského kraje z Programu vo-
dohospodářská infrastruktura 2021  
ve výši 2.481.000,00 Kč.

Ing. Michal Vlček
Obchodně technický ředitel ŠVAK a.s.

Začátkem letošního roku se na vodojemu Hůrka II začala dezinfikovat pitná voda pro 
město Klatovy inovativním řešením.
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I/22 Domažlická ulice – spoluinvestor 
akce Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ředitelství silnic a dálnic ČR provádí 
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 opravuje povrch ko-
munikace v celkové délce 830 m v úse-
ku 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.
Termín realizace: 1. 3.–15. 7.
Dopravní omezení a harmonogram 
prací:
• úplná uzavírka ve směru od Domaž-

lic – provoz veden po objízdné trase, 
směr od centra veden přes stavbu, 
průjezd křižovatkou „U Klatovského 
dvora“ zachován: 25. 5.–19. 6.

• úplná uzavírka obou směrů včetně 
křižovatky „U Klatovského dvora“-
-provoz veden po objízdné trase: 
20. 6.–15. 7.

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je 
vyznačena po silnicích tzv. „Severozá-
padního obchvatu“, např. od Domažlic 
kolem Kalu, Tajanova, ulic v lokalitě Pod 
Borem. Při jízdě do centra lze použít  
ul. Dr. Sedláka či Koldinova. Přístup pro 
pěší k sousedním nemovitostem bude 
zabezpečen.

I/27 Štěpánovice - průtah – spoluin-
vestor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Ředitelství silnic a dálnic ČR provádí 
stavební úpravy silnice I/27 v průta-
hu Štěpánovicemi u Klatov o celkové 
délce 1 100 m. Město Klatovy buduje 
tzv. „vjezdové brány“, nový autobuso-
vý záliv, odvodnění komunikace, nové 
chodníky a jednostrannou stezku pro 
chodce a cyklisty, úpravu prostor náv-
si a rekonstrukci vodovodu a veřejné-
ho osvětlení.
Termín provedení: 
1. 4.–18. 6.
Dopravní omezení:
Jednosměrná úplná uzavírka ve smě-
ru Klatovy-Plzeň, objízdná trasa je vy-
značena přes Točník a Vícenice. Směr  
od Plzně do Klatov je veden stavbou 
přes Štěpánovice. 

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Vý-
chodní obchvat Klatov) – hlavní inves-
tor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dopravní omezení související s vý-
stavbou:
• Cyklostezka Luby v úseku most „Be-

neš“ – vlakové nádraží – překop  
v místě přeložky plynovodu, výstav-
ba mostu přes stezku a potok – stav-
ba vyžaduje zvýšenou opatrnost,

• silnice č. III/11766 a železnice  
na Točník, silnice č. II/191 na Ostře-
tice, silnice č. III/19122 na Čertovku 
– výstavba mostů přes silnice – zú-
žení dotčených silnic, případně „ky-
vadlová“ doprava,

• účelová komunikace mezi zahrád-
kářskými koloniemi „Na Rozhrání“ 
a „U lomečku“ – výstavba přeložky 
silnice.

Rekonstrukce MK Revoluční.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, povrchu chodníků a ko-
munikace, veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
sítě včetně povrchů: 9. 5.–10. 6.
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.
Termíny provedení:
kanalizace a vodovod: 2. 5.–5. 6.,
ostatní včetně povrchů: 6. 6.–20. 6.
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: 
sítě včetně povrchů: 23. 5.–24. 6.
Úsek Vaňkova-Dukelská:
plynovod: 23. 5.–8. 6.,
ostatní včetně povrchů: 23. 5.–24. 6.
Úsek Dukelská-Koldinova:
vodovod a kanalizace: 24. 5.–17. 6.,
ostatní včetně povrchů: 20. 6.–15. 7.

Opravy komunikací v Klatovech
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Úsek Podhůrecká-Macharova:
vodovod + kanalizace: 20. 6.– 31.07.,
plynovod: 22. 8.–11.09.,
komunikace + T-Mobile: 12. 9.–22. 9.
Úsek Nerudova-Podhůrecká:
plynovod: 2. 8. – 30. 8.,
vodovod + kanalizace: 21. 8.–18. 9.,
komunikace + T-Mobile: 12. 9.–22. 9.
Úsek Družstevní – Nerudova:
plynovod: 1. 7.–1. 8.,
vodovod + kanalizace: 1. 8.–21. 8.,
komunikace + T-Mobile: 15. 7.–22. 8.

Dále ve městě probíhá blokové čiště-
ní ulic a čištění uličních vpustí.

Bližší informace o prováděných akcích 
vám sdělí:
• 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.

František Kocfelda
hospodářský odbor

Akce se provede za úplné uzavírky po 
jednotlivých úsecích komunikace, pří-
stup pro pěší k sousedním nemovitos-
tem bude zabezpečen.
Investor staveb plynovodů je firma Gas-
Net. Zodpovědný pracovník za rekon-
strukci plynovodu firmy GASSPO 
- p. Steiner, tel. 725 277 798, 
steiner@gasspo.cz.

Rekonstrukce plynovodu v Lubech
– investor stavby GasNet.
úsek MK k budově sportovní střelnice 
čp. 611: 16. 5.–3. 6.,
úsek od autobazaru po viadukt:  
6. 6.–17. 6.
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.

MK Tolstého
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, 
plynovodu (investor firma GasNet), ulo-
žení sítě T-Mobile. Rekonstrukce povr-
chu vozovky a chodníků. Nová výstav-
ba parkovacího zálivu Kiss&Ride před 
základní školou.

Objízdná trasa Štěpánovice
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Nekrmte nutrie

Nutrie říční (Myocastor corpus), zvaná 
též vodní krysa, řekomyš nebo z an-
gličtiny koypu, je velký hlodavec pů-
vodem z Jižní Ameriky, kvůli chovu na 
kožešinu a maso však chovaný téměř 
na všech kontinentech. V mnoha ze-
mích se nutriím podařilo z těchto cho-
vů uniknout a založit divoké populace.

Nutrie patří k poměrně nenáročným 
býložravcům. Původně osídlovaly Pa-
raguay, Brazílii a Argentinu, kde žijí 
dodnes volně kolem velkých vodních 
toků, u nichž tvoří početné rodiny  
a velké kolonie. Odtud pak byly rozší-
řeny do celého světa. U nás se nejvíce 
chovaly v 70. a 80. letech, především 
jako kožešinová zvířata. Nutrie dorůs-
tá běžně hmotnosti 5 až 10 kg (výji-
mečně až 15 kg) a celkové délky 80 až 
90 cm, z čehož 25 až 40 cm připadá 
na ocas. Je přizpůsobena k vodnímu 
způsobu života, a to zejména kvalit-
ní hustou srstí a plovacími blánami  
na zadních končetinách. Pravým život-
ním prostředím nutrie jsou močály, 
bažiny a podmáčené břehy vodních 
toků či nádrží.

Nutrie se řadí mezi invazní nepůvod-
ní druhy živočichů. S jejich výskytem 
je spojena i řada problémů – vytla-
čují původní živočišné druhy, naru-
šují břehy a ani psi před nimi nejsou 
v bezpečí. Přenášejí nemoci a jsou 

nebezpečné i pro člověka. Přenášejí 
především salmonelu, tularemii a lep-
tospirózu (známou jako krysí horeč-
ku). Nutrie totiž ve městech žije velmi 
často ve společenství s potkany. Veš-
keré nemoci, které potkani přenášejí, 
se mohou dostat i na ně. 

Výskyt nutrií pozorujeme v posled-
ních letech i v okolí Klatov. Několik let 
se již vyskytuje jejich kolonie na řece 
Úhlavě v okolí Červeného mlýna, další 
kolonie se rozšiřuje na Drnovém po-
toce v prostoru mezi ČOV a soutokem  
s Úhlavou, další jedinci jsou k vi-

dění na Drnovém potoce v Lubech  
a na řadě jiných míst. Posledním úze-
mím, které nutrie osídlily, je Drnový 
potok v prostoru mezi mosty na Do-
mažlické ulici a mostem v ulici Vrbova.

Město Klatovy doposud nepřistoupilo 
v intravilánu obce k jejich regulaci, ale 
pokud se početní stavy nutrií budou 
nadále zvyšovat, bude se muset k je-
jich regulaci přistoupit.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

Nutrie přenášejí nemoci a snadno si je spletete se stejně nebezpečným potkanem.
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Kulturní přehled |  červen
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
středa

20:00 | DOCTOR STRANGE v mnohovesmíru šílenství
USA, dabing, 3D, od 12 let, 127 minut, 150 Kč.
Akční, dobrodružný, mysteriózní film tentokrát ve 3D.

2.  
čtvrtek

20:00 | CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
ČR, česky, přístupný, 97 minut, 130 Kč.
Hudební dokument.

3.  
pátek

17:00 | DOCTOR STRANGE v mnohovesmíru šílenství
USA, dabing, od 12 let, 127 minut, 130 Kč.
Akční, dobrodružný, mysteriózní film.

3.  
pátek

20:00 | Pánský klub
ČR, česky, od 12 let, 89 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

4.  
sobota

17:00 | ZAKLETÁ JESKYNĚ
ČR, Slovensko, Maďarsko, česky, přístupný, 98 min., 130 Kč.
Pohádka pro děti.

4.  
sobota

20:00 | TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
ČR, česky, od 12 let, 110 minut, 120 Kč.
Akční česká komedie.

5.  
neděle

17:00 | DOCTOR STRANGE v mnohovesmíru šílenství
USA, dabing, od 12 let, 127 minut, 130 Kč.
Akční, dobrodružný, mysteriózní film.

5.  
neděle

20:00 | TOP GUN: MAVERICK
USA, dabing, od 12 let, 131 minut, 140 Kč.
Akční drama s Tomem Cruisem.

6.  
pondělí

20:00 | TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
ČR, česky, od 12 let, 110 minut, 120 Kč.
Akční česká komedie.

7.  
úterý

20:00 | KDYŽ PRŠÍ SLZY
ČR, česky, od 15 let, 83 minut, 130 Kč.
Erotické drama natočené podle skutečných příběhů.

8.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: SEVEŘAN
USA, titulky, od 15 let, 136 minut, 130 Kč.
Dobrodružný, akční.

9.  
čtvrtek

20:00 | MÁRA JDE DO NEBE
ČR, česky, od 12 let, 80 minut, 100 Kč.
Dokument o slavném horolezci Márovi Holečkovi.

10.  
pátek

17:00 | ZAKLETÁ JESKYNĚ
ČR, Slovensko, Maďarsko, česky, přístupný, 98 min., 130 Kč.
Pohádka pro děti.

10.  
pátek

20:00 | JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
USA, dabing, od 12 let, 147 minut, 140 Kč.
Závěr série, započaté slavným filmem Jurský park z r. 1993.

11.  
sobota

17:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, česky, od 15 let, 105 minut, 120 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.

11.  
sobota

20:00 | PÁNSKÝ KLUB
ČR, česky, od 12 let, 89 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

12.
neděle

16:30 | JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
USA, dabing, od 12 let, 147 minut, 140 Kč.
Závěr série, započaté slavným filmem Jurský park z r. 1993.

12.
neděle

20:00 | TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
ČR, česky, od 12 let, 110 minut, 120 Kč.
Akční česká komedie.

13.
pondělí

20:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, česky, od 15 let, 105 minut, 120 Kč.
Sportovní komedie s Jakubem Štáfkem.

14.
úterý

20:00 | PÁNSKÝ KLUB
ČR, česky, od 12 let, 89 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

15.
středa

20:00 | NOSOROH
Ukrajina, Polsko, Německo, tit., od 15 let, 101 min., 110 Kč.
Kriminální drama Olega Sencova.

16.
čtvrtek

20:00 | PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZZAR
ČR, česky, přístupný, 95 minut, 120 Kč.
Film udělaný tak, jako by divák byl na reálném koncertě.

17.
pátek

17:00 | NÁMĚSÍČNÍCI
Německo, dabing, přístupno, 85 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka podle jedné z dětských knih.

17.
pátek

20:00 | ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČR, česky, přístupno, 98 minut, 140 Kč.
Rodinný hudební muzikál.

18.
sobota

16:30 | JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D
USA, dabing, 3D, od 12 let, 147 minut, 150 Kč.
Závěr série, započaté slavným filmem Jurský park. Ve 3D.

18.
sobota

20:00 | KDYŽ PRŠÍ SLZY
ČR, česky, od 15 let, 83 minut, 130 Kč.
Erotické drama natočené podle skutečných příběhů.

19.
neděle

17:00 | ZAKLETÁ JESKYNĚ
ČR, Slovensko, Maďarsko, česky, přístupný, 98 min., 130 Kč.
Pohádka pro děti.

19.
neděle

20:00 | PÁNSKÝ KLUB
ČR, česky, od 12 let, 89 minut, 130 Kč.
Nová česká komedie.

20.
pondělí

20:00 | ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČR, česky, přístupno, 98 minut, 140 Kč.
Rodinný hudební muzikál.

21.
úterý

20:00 | TOP GUN: MAVERICK
USA, dabing, od 12 let, 131 minut, 140 Kč.
Akční drama s Tomem Cruisem.

22.
středa

20:00 | KDYŽ PRŠÍ SLZY
ČR, česky, od 15 let, 83 minut, 130 Kč.
Erotické drama natočené podle skutečných příběhů.

23.
čtvrtek

20:00 | PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR, česky, od 15 let, 120 Kč.
Pokračování divoké a nekorektní komedie Párty Hárd.

24.
pátek

17:00 | RAKEŤÁK
USA, dabing, stopáž neznámá, 120 Kč.
Animovaný rodinný film.

24.
pátek

20:00 | PREZIDENTKA
ČR, česky, od 12 let, 140 Kč.
Romantická komedie s A. Geislerovou a O. Vetchým.

25.
sobota

17:00 | ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČR, česky, přístupno, 98 minut, 140 Kč.
Rodinný hudební muzikál.

25.
sobota

20:00 | ELVIS
USA, titulky, od 12 let, 153 minut, 130 Kč.
Životopisné hudební drama o králi rock´n´rollu.

26.
neděle

17:00 | ZAKLETÁ JESKYNĚ
ČR, Slovensko, Maďarsko, česky, přístupný, 98 min., 130 Kč.
Pohádka pro děti.

26.
neděle

20:00 | PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR, česky, od 15 let, stopáž neznámá, 120 Kč.
Pokračování divoké a nekorektní komedie Párty Hárd.

27.
pondělí

20:00 | ELVIS
USA, titulky, od 12 let, 153 minut, 130 Kč.
Životopisné hudební drama o králi rock´n´rollu.

28.
neděle

20:00 | PREZIDENTKA
ČR, česky, od 12 let, stopáž neznámá, 140 Kč.
Romantická komedie s A. Geislerovou a O. Vetchým.

29.
pondělí

20:00 | ELVIS
USA, titulky, od 12 let, 153 minut, 130 Kč.
Životopisné hudební drama o králi rock´n´rollu.

30.
středa

20:00 | PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR, česky, od 15 let, stopáž neznámá, 120 Kč.
Pokračování divoké a nekorektní komedie Párty Hárd.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Čtyři roky po zániku původního domova oživlých jurských tvorů se 
začali kontrolovaně i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho 
jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem ekosystému, i na 
to, že už patrně nestojíme na vrcholu potravního řetězce.

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

1. 6.  
středa

17.00 | nádvoří jezuitské koleje
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Zveme vás a vaše ratolesti na den, který patří pouze dětem. 
Užijete si zábavné odpoledne a těšit se můžete i na knihov-
nické kreativní dílničky.

5. 6.  
neděle

18.00 | refektář jezuitské koleje
EN ARCHÉ PRAHA & PĚVECKÝ SBOR JIHOČESKÝCH 
UČITELEK ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Evropský festival duchovní hudby - nesoutěžní setkání pě-
veckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sboro-
vého zpěvu. Organizaci zastřešuje Kolegium pro duchovní 
hudbu Klatovy. Uslyšíte především hudbu duchovní a hud-
bu od barokních autorů. 

7. 6.  
úterý

19.00 | refektář jezuitské koleje
ŠUMAVAN A JEHO 160. VÝROČÍ
Zazní duchovní hudba, muzikálové pásmo, pásmo písní  
na lidovou notu, spirituál i klasická sborová tvorba 19. sto-
letí. Večerem provede Tomáš Javorský, který bude zpovídat 
sbormistryni Terezu Groesslovou. Posluchači se seznámí  
s historií sboru a nahlédnou do zákulisí jeho fungování. 
Sbor doprovodí varhanice Jana Marcinková-Smolová a kla-
vírista Jan Aschenbrenner.

9. 6.  
čtvrtek

18.00 | společenský sál
LUKÁŠ KOPECKÝ: 73. OSUDY
Přednáška historika Lukáše Kopeckého, který pohovoří  
u příležitosti 80. výročí heydrichiády o 73 popravených ze 
Spáleného lesa.

18. 6.
sobota

17.00 | refektář jezuitské koleje
MUZIKANSTKÁ NADĚJE Nadané děti ze základních umě-
leckých škol Plzeňského kraje si zahrají společně s filhar-
moniky pod taktovkou Chuheie Iwasakiho.

23. 6.  
čtvrtek

18.00 | refektář jezuitské koleje
STOLOVÁNÍ V DOBĚ BAROKA
Přednáška Ing. Petra Studničky, PhD., vedoucího katedry 
hotelnictví při Vysoké škole hotelové a ekonomické v Praze. 
Přijďte si vychutnat (nejen) atmosféru z období 17. a 18. 
století. Pokrmy servírované nejčastěji + dobová ochutnávka 
kulinářských specialit.

24. 6.  
pátek

16:00 | nádvoří a refektář jezuitské koleje
BAROKNÍ SVATOJÁNSKÁ NOC 2022
Program začne na nádvoří loutkovým divadlem pro děti. 
V 19.00 projde průvod v barokních kostýmech. Divadlo, 
hudba a tanec od ZUŠ Klatovy. Zazní tóny barokní hudby 
v podání sboru Kolegium pro duchovní hudbu a orchestru 
Consortium musicum. V katakombách si můžete poslech-
nout barokní poezii, či zhlédnout barokní divadlo. Jezuitský 
kostel rozezní hlas Štefana Margity. V průběhu celého veče-
ra bude možné navštívit stánky s tradičními řemesly a po-
slechnout si jarmareční písně v podání Michaela Pospíšila. 
Barokní svatojánskou noc zakončí ohňostroj v Hostašových 
sadech. Celý program najdete na webu www.refektar.eu.

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 

1. 6.
středa

13:00 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA O SÝRII  
přednáší pan Rameh Ibrahimi a paní Šárka Paličková

6. 6.
pondělí

13:30 | Klub seniorů Klatovy
přednáška na téma ZDRAVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

8. 6.
středa

VÝLET DO STARÉHO PLZENCE
(Bohemia Sekt)

15. 6.
středa

13:30 | Bowling Bar Klatovy, Plánická 626 
POSEZENÍ S HARMONIKOU opékání vuřtů (hraje p. Čada)

22. 6.
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
PŘEDNÁŠKA O BALI přednáší Společnost Lva z Rožmitálu

MĚSTO KLATOVY
w w w.klatov y.cz

16. 6.  
čtvrtek

19:00 | děkanský kostel
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY

23. 6.
středa

Vrchlického sady
TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ 

23. 6.
-13. 7.  

kostel Sv. Vavřince
SPOLEČNÉ CESTY - VÝSTAVA  

24. 6.
pátek

nádvoří jezuitské koleje
BAROKNÍ SVATOJÁNSKÁ NOC 
Ve 22:00 barokní ohňostroj.

25. 6.
sobota

11:00 | náměstí Míru
AVON POCHOD

NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KOLEJE
Prostor  plný  kultury  každou středu od 1 . 6 . do  31. 8 .
Pořádá MKS Klatov y  a  Městská  knihovna Klatov y. 

1. 6.  
středa

15:00 | DEN DĚTÍ 
Vystoupí sbor Notičky, Taneční vystoupení ZUŠ, pohádka 
Ovčák Jíra, sbor Pytel blech, Taneční vystoupení ZUŠ, kapela 
KIDZ, CULINKA a tancohrátky - tanečky a hudebně pohy-
bové hry pro děti + doprovodné aktivity plackování (špen-
dlík, magnetka) a květinová víla (korálky a umělé okvětní 
lístky).Vstupné dobrovolné!

8. 6.  
středa

18:00 | TANČÍRNA 
Taneční podvečer s živou hudbou za doprovodu tanečního 
mistra. Zahraje skupina Sentiment. Tančírnou provede Jiří 
Hájek s partnerkou. Vstupné dobrovolné!

15. 6.  
středa

16:30, 18:00 | ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ZUŠ J. Kličky Klatovy

22. 6.  
středa

18:00 | IMPROVIZACE 
Podvečer plný smíchu! Divadelní improvizace v podání 
souboru Edice13 LDO ZUŠ J. Kličky Klatovy. Vstupné dob-
rovolné!

29. 6.  
středa

18:00 | COUNTRY PODVEČER  
Hudební podvečer s country kapelami Štreka a Pilouni. 
Vstupné dobrovolné!

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

11.-12. 6. 
so-ne

so - Nádvoří jezuistké koleje | ne - Klatovská hůrka
DIVADELNÍ SLAVNOSTI
Na tradiční dvoudenní akci se představí ochotnické spolky 
z Klatov a okolí.

Předprodej → www.mksklatovy.cz

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

7. 6.  
úterý

9:00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO „KVÍTEK“ (9)
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář tentokrát 
na veselou notu v závěru klubové sezony 2021-2022.

16. 6.  
čtvrtek

14:00-15:30 | 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.

16. 6.  
čtvrtek

16:00 | ODPOLEDNE PRO DĚTI DDM KLATOVY…
… s básničkami významného moravského básníka JANA 
SKÁCELA na motivy obrázků hrajících si dětí JOSEFA ČAPKA 
a pohádkovým dárečkem z dílny animovaných filmů scéná-
risty a režiséra JIŘÍHO BRDEČKY.
KORONAVIRUS S JANEM KONVALINKOU
Setkání s protagonistou stejnojmenného rozhlasového po-
řadu v pravidelném cyklu Českého rozhlasu Plus v období 
koronavirové krize, českým vědcem, biochemikem, bývalým 
prorektorem Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum, nyní 
ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie 
věd České republiky. PŘESNÝ TERMÍN bude včas oznámen 
na programové liště televizního studia FILMpro.

do 30. 6. TERAPIE LESEM fotografie Vlasty Romanové v přísálí klu-
bovny přístupná veřejnosti během všech pořadů
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STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
w w w.divadlo.klatov ynet .cz

2. 6.  
čtvrtek

19:30 | předplatné skupiny B
GIN GAME - DONALD L. COBURN  
Tragikomedie o tom, jací jsme, i o tom, že svoje stáří si chys-
táme už od nejútlejšího mládí. Hra amerického dramatika 
a nositele Pulitzerovy ceny o problematice intimních vzta-
hů. Nečekaný pohled na nejstarší generaci – nesentimen-
tální, nikterak shovívavý, ale velmi reálný. 

3. 6.  
pátek

19:30 | REVIZOR – NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL  
Revizor se vrací do Klatov! Komedie, kterou není třeba před-
stavovat. Komedie, která už téměř dvě stě let baví publikum 
po celém světě, a přece je stále aktuální. A bude aktuální, 
dokud budou lidé takoví, jací jsou. Hraje divadelní spolek 
ZA OPONOU

7. 6.  
úterý

19:30 | SCREAMERS – OBLUDÁRIUM   
Nejdéle působící travesti – umělecká skupina přiváží novou 
show nabitou vším, co máte rádi! Taneční čísla, poutavé  
a originální kostýmy, improvizace, skeče, zpěv a zábava.

12.,13.  6.  
ne, po

ne - 17:00 a 19:00 | po - 17:30 a 19:30 | REBELOVÉ   
Základní umělecká škola J. Kličky Klatovy ve spolupráci se 
Stálou divadelní scénou Klatovy přináší na prkna klatovské-
ho divadla již 10. muzikálový příběh. Účinkují žáci a učitelé 
ZUŠ J. Kličky Klatovy, Literárně dramatický, Taneční obor ZUŠ  
a hosté. Hudební složku zajišťuje Komorní muzikálový orchestr  
a pěvecký sbor Fialky. Choreografie Markéta Lukášová, hu-
dební nastudování Jaroslav Pleticha, režie Vladimír Kabrt. 

17.  6.  
pátek

16:00 | NAHLÍŽENÍ 2022
Přehlídka Literárně dramatického oboru Základní umělec-
ké školy J. Kličky v Klatovech. Představí se vybrané dětské 
soubory od předškolního věku až po středoškoláky.

18.  6.  
sobota

18:00 | DANCE FIESTA 2022      
9. ročník nevšedně komponovaného hudebně tanečního 
pořadu. Na pódiu se představí pořádající taneční skupina 
Marty Dance Klatovy. Hosty večera budou tanečníci Balet-
ní školičky z Horšovského Týna. Program bude obohacen 
zpěvem Elišky Bechyňové. Celým pořadem provedou Nina 
Brunnerová a Jan Uhlík.

19.  6.  
neděle

17:00 | KÁJA A BAMBULÁČEK - BAMBULKOVÁ ŠOU        
Přijďte si s dětmi užít báječné představení plné písniček, ta-
nečků a soutěží! Zazní nové písničky z připravovaného CD, 
ale nebudou chybět ani známé hity, jako je Kulička, Kakadu 
anebo Dalmatin! Během představení se zaručeně nebudou 
bavit jenom děti, ale i jejich rodiče! 
VSTUPENKY v prodeji na Ticketportal.cz

20.  6.  
pondělí

19:30 | předplatné skupiny C
SILNICE - LA STRADA - FEDERICO FELLINI
Cirkusácká romance. Slavný oscarový film Federica Felli-
niho Silnice posloužil jako námět divadelní hry, která sdě-
luje prosté a moudré poselství: Každý kámen na světě má 
smysl. Stejně tak každý člověk, i ten nejubožejší.

21.  6.  
úterý

17:30 | TANEC A HUDBA V SRDCI
ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci s SDS Klatovy uvádí pře-
hlídku tanečního oboru Základní umělecké školy J. Kličky 
Klatovy a Modern dance studia při ZUŠ Klatovy pod vede-
ním Markéty Lukášové a Adély Fleisigové.

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

Od 30. května 2022 do 15. června 2022 je muzeum z důvodu instalace 
nových výstav pro veřejnost UZAVŘENO!!! Děkujeme za pochopení.

15. 6.
středa

výstavní sál, chodba I. NP a přednáškový sál 
HISTORIE SPORTU V KLATOVECH
Slavnostní zahájení. Výstava potrvá do 25. 9. 2022.

16. 6. 
–25. 9.

schodiště
SPORTOVCI VE FOTOGRAFII 

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

do 20. 6.  Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
JSEM PROSTOREM, V NĚMŽ JSEM / UMĚLCI STUDIA 
PRÁM Výstava představuje okruh mladších umělců sdru-
žených ve Studiu PRÁM v pražských Vysočanech, kde mají 
ateliéry. Jedná se o skupinu umělců, kteří v současnosti pů-
sobí ve společné blízkosti (i spřízněnosti) a kteří proto řeší 
praktické i umělecké otázky „komunitně“. 
Kurátoři výstavy: Richard Drury a Michal Lazorčík 

18. 6.  
sobota

14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
VÝTVARNÁ DÍLNA pro děti k výstavě Jsem prostorem, 
v němž jsem.

18. 6.  
sobota

15:00 | sýpka Klenová | vernisáž výstavy
HEBKÉ  Vystavující umělkyně: Micha Wille (Rakousko), Ur-
sula Susanne Buchart (Německo), Anna Bürgermeisterová 
(Česko)
Výstava na klenovské sýpce představí tvorbu tří umělkyň, 
které studovaly mezi lety 2003 až 2014 na Akademii výtvar-
ných umění ve Vídni. Cílem výstavy je hlavně přes médium 
malby a instalace představit českému divákovi kontextuál-
ní tvorbu autorek, která je pomyslně spojuje. 
Výstava potrvá do 11. 9. 2022.

do 19. 6.  15:00 | sýpka Klenová | vernisáž výstavy
JIŘÍ PROCHÁZKA A EULALIE POLNE 
BIN KURZ WEG
„Bin kurz weg“ je výstavní projekt autorské dvojice, absol-
ventů Katedry fotografie FAMU v Praze, Jiřího Procházky  
a Eulalie Polne, poukazující především na problematiku 
vnímání a existenci času v kontextu média fotografie. Ač-
koliv oba umělci pracují především s médii mimo fotografii, 
jejich ukotvení můžeme nalézt právě v tomto médiu. Vidíme 
jakousi snahu o vytvoření univerzálního jazyka, ilustrující-
ho útržky, slovy jinak těžko popsatelného světa. 
Kurátor výstavy: Petr Krátký 

25. 6.  
sobota

16:00 | purkrabství hradu Klenová | vernisáž výstavy
MICHAL ADAMOVSKÝ / MULTIKONTAKT II. 
Vystavená díla jsou vytvořena kombinovanou kontaktní 
technikou na klasický barytový papír pomocí účinku svět-
la skrze velkoformátové negativy, do kterých autor různým 
způsobem zasahuje (například rytím, broušením, tavením). 
Vrstvením dalších materiálů (mj. pauzovací papír, potiště-
né fólie, foukané sklo) se ve fotogramech akcentuje hloub-
ka obrazu. Východiskem černobílých fotogramů je téma 
paměti – vynořování, překrývaní a přehodnocování zážitků, 
situací a vzpomínek. Občas na povrch vyplavou konkrét-
nější detaily fotografií, aby se v jiné části obrazu vnořily do 
jejich převážně abstraktních struktur.
Kurátorka výstavy: Jolana Havelková
Výstava potrvá do 14. 8. 2022.

do 12. 6.  Galerie Klenová
CESTA 2022  / 17. ročník přehlídky prací výtvarných oborů 
ZUŠ Plzeňského kraje
Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová pale-
ta paní Vilmy Vrbové-Kotrbové. Každé z ocenění má formu 
diplomu a věcné ceny – souboru kvalitních výtvarných po-
třeb. O držitelích rozhodnou diváci a odborná porota. Kaž-
dý návštěvník má možnost na lístek napsat jméno a vhodit 
ho do hlasovací urny umístěné v přízemí sýpky. Vítězné dílo 
zůstane natrvalo vystaveno v hradní věži,v jejímž podzemí 
se nachází hladomorna, kde vznikla stálá expozice oceně-
ných prací. Kurátoři výstavy: Jitka Svobodová a Ladislav 
Sýkora.

do 10. 7.  Galerie Klenová| 
JAN HENDRYCH 85
Výstava s názvem „85“ sochaře Jana Hendrycha (*1936)  
v Galerii Klatovy/ Klenová je poctou umělci k jeho osmde-
sátému pátému výročí narození. Výstavní projekt má retro-
spektivní charakter a klade si za cíl postihnout a v ucelené 
formě představit dílo této mimořádné sochařské osobnosti. 
Kurátoři výstavy: Petr Krátký a Ilona Víchová

23. 6.  
čtvrtek

18:00 | kostel sv. Vavřince v Klatovech | vernisáž výstavy
SPOLEČNÉ CESTY 10
Jubilejní pokračování přehlídky prací výtvarných umělců, 
kteří pocházejí z území Klatovska a Pošumaví, nebo zde 
aktuálně tvoří. Po dvouleté pauze se opět uskuteční také za 
účasti německých výtvarníků. Originální instalaci přímo pro 
výstavu navrhne a připraví umělec a scénograf Matěj Kos, 
který dlouhodobě spolupracuje například na inovativních 
operních inscenacích progresivního uměleckého kolektivu 
RUN OPERUN. Kurátor výstavy: Petr Krátký
Výstava potrvá do 24. 7. 2022

do 31. 10.  SOCHY V ULICÍCH 
Festival současného umění ve veřejném prostoru města 
Klatovy. 
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PASK - PAVILON SKLA KLATOVY
w w w.pask-klatov y.cz

1. 6.
středa

14:00-17:00 | DOPROVONÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ 
FASCINACE SKLEM
Veřejná instalace výstavy v zahradě PASKu 

2. 6.
čtvrtek

15:00 | FASCINACE SKLEM
Vernisáž výstavy, komentovaná prohlídka, křest katalogu.   

3. 6.
–12. 9.

FASCINACE SKLEM – PRÁCE ZE SKLÁŘSKÉ ŠKOLY VE 
ZWIESELU Představení významné německé střední sklář-
ské školy ze Zwieselu, jejíž žáci jsou budoucností nejen 
bavorského sklářství. V pavilonu, jeho zahradě a chodbě 
jezuitské koleje patří léto exponátům, z nichž přímo tryská 
kreativita a láska ke sklu. 

3. 6.
pátek

10:00-17:00
ŽIVÉ DÍLNY – SETKÁNÍ SE STUDENTY ZE ZWIESELU
Žáci a učitelé sklářské školy ze Zwieselu předvedou sklářské 
dekorační techniky. Zveme zejména žáky základních škol. 
Bude možnost si různé techniky také vyzkoušet.

3. 6.
pátek

17:00 | přednáška | HISTORIE A SOUČASNOST SKLÁŘ-
SKÉ ŠKOLY VE ZWIESELU
Vedoucí školy Gunther Fruth a jeho zástupkyně Iris Haschek 
seznámí se sklářskou školou spojenou mnoha vazbami i s 
Čechami. Po přednášce následuje komentovaná prohlídka 
výstavy. Tlumočení z němčiny zajištěno.

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

2. 6.
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.

12. 6.
čtvrtek

15.00 | na Hůrce
KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI - dvě divadelní 
představení nejen pro rodiny s dětmi (Dolaňáček a ochot-
níci z Hradešic). Akce je součástí Klatovských divadelních 
slavností 2022, které pořádá městské kulturní středisko.

18. 6.
sobota

16.00 | na Hůrce | Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Tradiční akce klubu pro děti a jejich rodiče. Start účastníků 
je u zadního vchodu základní školy Tolstého. Na děti čekají 
nejrůznější soutěže a mnoho pohádkových postav. Na vr-
cholu Hůrky bude otevřeno občerstvení, těšit se můžete i na 
dětské písničky a večer bude hudba i pro dospělé. 

na Hůrce | OTEVŘENÁ ROZHLEDNA
Rozhledna s občerstvením na Hůrce je otevřena v červnu vždy v pátek 
od 15:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 14:00 do 19:00 hodin a v neděli 
od 14:00 do 18:00 hodin. 

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

4.-5. 6.  
so-ne

5:00 | SPECIÁLNÍ NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET
ČESKÝ RÁJ – ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
Kost – gotický hrad, Sobotka – kostel sv. Máří Magdalény, 
Trosky – ikonická zřícenina, Kopicův statek – skalní reliéfy, 
Kozákov – rozhledna, Rovensko – unikátní zvonice, muze-
um, Jičín – zámek-muzeum, Kartouzy, Prachovské skály. 
Prohlídky s výkladem, celodenní stravování a společenský 
večer s hudbou.  Sraz ve 4:30 hod. v Jiráskově ulici.

7. 6.  
úterý

18:30 | restaurace KD | PŘÁTELSKÉ SEZENÍ
Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká historie. 
Větší důraz se klade na historii našeho regionu. Na pro-
gramu bude beseda s promítáním. Tentokrát s Josefem 
Babkou, roupovským patriotem, pedagogem a dirigentem 
dětského dechového orchestru.

18. 6.  
sobota

12:40 | vycházka | SVATOBOR V ČEJKOVECH
Autobusem do Kašovic a následně pěšky do Zbynic. Zde za-
stavení u kostela Zvěstování Panny Marie (14:00) a setkání 
s autaři. Následný přesun na Šumavskou vyhlídku nad Čej-
kovy. Sraz ve 12:30 hod. na Tylově nábřeží (naproti Bille U 
Kusejch). Buřty s sebou. Osvětová akce pro veřejnost.

B I S T R O  V L A Š T O V K A
w w w.bistrovlastovka.cz

10. 6. 
pátek

20:00 | hudební zahrada
GERALD CLARK TRIO

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

11. 6.  
sobota

14:00–18:00 | Kolonáda Klatovy
PAŘÁK ANEB HURÁ, LÉTO!
Zábavné odpoledne plné her, soutěží a tanečních vystou-
pení pro děti i dospělé. Chcete si odnést odměnu? Vyplňte 
hrací kartu a je vaše! Pořádá DDM Klatovy ve spolupráci  
s dalšími místními organizacemi. 

17. 6.  
pátek

19:00–9:00 | DDM Klatovy, budova „E“
NOC V BRADAVICÍCH – PŘESPÁNÍ
Tematické přespání v DéDéeMku. Vžijeme se do role zná-
mého čaroděje Harryho Pottera a jeho přátel i nepřátel.
Více informací na ddm-klatovy.cz

9. 6.  
čtvrtek

17:00 | areál DDM Klatovy, zahrada
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
Vystoupení dětí z divadelního kroužku DUHA.
Za nepřízně počasí se akce přesouvá na 16. 6., 17:00.

14. 6.  
úterý

16:00 | Městská knihovna Klatovy
ZÁMECKÁ ZAHRADA
Výstava výtvarných a keramických prací ve spolupráci  
s Městskou knihovnou Klatovy. Zveme vás na slavnostní za-
hájení a vernisáž. Výstava potrvá během letních prázdnin. 

17. 6.  
pátek

Státní hrad Švihov
ZAKONČENÍ VÝTVARNĚ-KERAMICKÉ VÝSTAVY S DO-
PROVODNÝM PROGRAMEM
Slavnostní zakončení expozice děl dětí z DDM Klatovy a ZŠ 
Plánické školy Klatovy. Doprovodný program (opékání vuř-
tů, prohlídka hradu, zvýhodněné vstupné).

S P O L E K  B E S E D A  Z . S .
w w w.spolekbeseda.cz
Program je i pro veřejnost. Navštívit nás můžete každé úterý.

10:00
-15:00 

PORADNA pro psychosociální podporu onko pacientům  
a jejich rodinám -  individuální schůzky po tel. 605 826 914.

7. 6. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 1
pojďte s námi vyrábět

14. 6. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 2
pojďte s námi vyrábět

21. 6. 
úterý

14:00 | PROCHÁZKA A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
akce mimo klubovnu 

25. 6. 
sobota

14:00 | AVON POCHOD 
ukázky edukace se Střední zdravotnickou školou 

28. 6. 
úterý

14:00 | HURÁ NA PRÁZDNINY  
poslední setkání před prázdninami

OSTATNÍ AKCE
3. 6. 

pátek
14:00-16:00 | před Galerií Šiwa na náměstí Míru
AUTOGRAMIÁDA S ONDŘEJEM FIBICHEM
Ke knize s názvem „ Stromová apatyka z Chluman“

10. 6. 
pátek

19:00 | kostel Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce
NOC KOSTELŮ KLATOVY 
Vystoupí sbor Kaňky a pěvecký sbor Šumavan, o historii  
a současnosti jezuitského kostela přednese Mgr. Lukáš Ko-
pecký. Zazní nově opravené varhany a proběhne i prohlídka 
kostela.

do 3. 7. bývalá vězeňská kaple Okresního soudu Klatovy
SPÁLENÝ LES 1942 - výstava připomínající 80 let od událos-
tí heydrichiády na Klatovsku. 
Doprovodný program:
sál Vlastivědného muzea dr. Hostaše – 17.00
7. 6. Lukáš Kopecký - Osudy ostatků popravených ze Spále-
ného lesa, 14. 6. Tomáš Herajt – Osud příslušníků Finanční 
stráže, popravených ve Spáleném lese, 21. 6. Tomáš Herajt 
– Od rozsudku k popravě – jaká byla cesta odsouzeného na 
popraviště, 28. 6. Lucie Hotová – Kořeny fašistické ideologie
Refektář jezuitské koleje – 18.00 - 9. 6. Lukáš Kopecký – 
73. Osudy 73 popravených ze Spáleného lesa.
Kostel Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce – 18.00
20. 6. Zádušní mše za popravené – celebruje Mons. Tomáš 
Holub, biskup plzeňský 

17. 6. 
pátek

19:00 | Bistro Zrno, Pavlíkova 7, Klatovy
CÍSAŘBAND V ZRNU 
Kapela hrající blues a jazz se vrací na domovskou scénu. 

Přehledný kalendář akcí na WWW.KLATOVSKYZPRAVODAJ.CZ. 
Své akce můžete zasílat na akce@klatovskyzpravodaj.cz.
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Letní  středy na Nádvoří

Vše bude v upravené a vylepšené po-
době, kdy se můžete těšit na jeden 
bonus, který vám kulturní zážitek ješ-
tě trochu zpříjemní. Každou středu 
od 1. června do 31. srpna si udělejte 
puntík v diáři, protože se budou konat 
velké věci.

Letní středy budou odstartovány na 
Mezinárodní den dětí, a to 1. června, 
kdy můžete se svými dětmi zažít den 
plný zábavy. Od 15:00 vystoupí pří-
pravný pěvecký soubor ZUŠ Notičky, 
poté se předvede ZUŠ Dance Klato-
vy se svým tanečním vystoupením. 
V 15:30 Lidově dramatický obor za-
hraje pohádku Ovčák Jíra a od 15:45 
vystoupí pěvecký sbor Pytel blech, 
který má v repertoáru písně dětské  
a pohádkové. Následovat bude ta-
neční vystoupení a kapela KIDZ, kte-
rá hraje a zpívá populární písničky.  
Od 17:00 hodin odpoledne proběhne 
vrchol celého dne, a bude tím CULIN-
KA – hudebně pohybový pořad pro 
děti od 2 let. Děti si také mohou užít 
doprovodné aktivity, které zaměstnají 
jejich mysl i ruce.

Co se týče zbylých červnových stře-
dečních večerů, je pro vás 8. června 
nachystaná Tančírna s tanečním mis-
trem Jiřím Hájkem a partnerkou. Ten 
mimo jiné vyučuje i kurzy Tanečních 
pro dospělé, které se konají každé 
jaro a podzim v Městském kulturním 
středisku Klatovy.  Standardní a latin-
skoamerické tance waltz, tango, val-
čík, slowfox, quickstep, samba, cha-

cha, rumba, jive, polka, salsa, bachata, 
které budou na Tančírně představeny, 
zahraje kapela Sentiment.  Dva ná-
sledující týdny budou patřit Základní 
umělecké škole J. Kličky, kdy proběh-
ne Absolventský koncert a divadelní 
improvizace. Poslední červnový ve-
čer bude v duchu country s Pilouny  
a Štrekou. Ty můžete znát mimo jiné 
už z našich streamů, které jsme pro 
vás točili minulý rok v období korona-
viru.

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, 
kromě bohatého kulturního progra-
mu se můžete také těšit na inovace. 
Těmi budou bohaté občerstvení, na-
příklad v podobě hamburgerů, domá-
cích hranolků, sendvičů. Další vítanou 
novinkou budou pohodlná lehátka, 
která jen umocní příjemnou letní at-
mosféru na nádvoří.

V červenci se můžete těšit na Lukáše 
Pavláska a Lenku Dusilovou. Všech-
ny další informace budou k dispozici 
na Facebooku Městského kulturní-
ho střediska Klatovy nebo Městské 
knihovny v Klatovech či na výlepových 
plochách, kde naleznete i celkový pro-
gram. Těšíme se na vás.

Bc. Michaela Kopidlanská 
MKS Klatovy

V předchozích letech se v létě konaly dvě pravidelné akce. Tím byly Letní středy a 
Nádvoří, které probíhalo každý pátek od 18:00 hodin. Letos je ale pro vás přichystaná 
změna. A určitě k lepšímu. Tyto dvě akce se spojí v jednu a celé léto budou probíhat 
Letní středy na Nádvoří.
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Obce Klatovska: Štěpánovice

Historie Štěpánovic

Štěpánovice byly původně osada se 
statkem a tvrzí, která se připomíná 
již v darovací listině knížete Vladisla-
va. Ten ji daroval klášteru Kladrub-
skému již v roce 1115 (držba po-
tvrzena ještě v r. 1239). V r. 1367 je 
připomínán štěpánovický farní kostel  
sv. Michala, jehož příslušníci domá-
cího vladyckého rodu měli přídomek 
„ze Štěpánovic“ (posledním z nich byl  
v r. 1454 Jindřich Trehuba ze Štěpáno-
vic).

Kostel svatého Michala byl vystavěn  
v těchto dobách prvého šíření křes-
ťanské víry. Kostel byl postaven na 
výšině a stavěn pevněji než obyčejné 
budovy. V dobách válečných byl úto-
čištěm obyvatelstva, které se ukrývalo 
za jeho zdmi. Neví se určitě, kdo ne-
chal zdejší kostel vystavět, má se za to, 
že bezpochyby byl kostel vystavěn ná-
kladem kláštera kladrubského. Roku 
1367 rytíř Ottiko ze Štěpánovic da-
roval zdejšímu kostelu 2 kopy grošů. 
Ve Štěpánovicích se nacházela i fara, 
a to na místě dnešní chalupy číslo 30, 
scházeli se zde věřící ze Štěpánovic, 
Vícenic, Dehtína a dalších dědin, ale 
roku 1434 byla fara zrušena kvůli ne-
dostatku duchovních.

V 16. století získává Štěpánovice krá-
lovský podkomoří Jan Jeníšek z Újez-
da, jehož potomci vlastnili statek až 
do r. 1638. Toho roku jej koupili kla-
tovští jezuité, od nich pak zakoupil  
v r. 1694 svobodný pán František Max 
Otto Černín z Chudenic. Černínové 
byli také poslední feudální vrchností 
štěpánovických. Tvrz byla roku 1730 
přestavěna na sýpku.

Z tohoto období se podařilo v roce 
2016 vytvořit štěpánovický symbol,  
na kterém je znázorněn jednoro-
žec jako znak rodu Jeníšků z Újezda, 
plamenný meč jako atribut kostela  
sv. Michala a cimbuří jako znak přileh-

lé starobylé tvrze. Z erbu Jeníšků byla 
převzata i kombinace tinktur černé  
a zlaté, doplňující zelená barva sym-
bolizuje zemědělský charakter osady.

Historie hasičů ve Štěpánovicích

V moderní historii naší obce pořádá 
velikou část společenských a kultur-
ních akcí sbor dobrovolných hasičů.

Ve Štěpánovicích se koncem května 
1913 konala přednáška o významu 
založení hasičského sboru. Přednášku 
vedl učitel pan Karel Zeman - jednatel 
hasičské župy klatovské. Nálada pro 
zřízení sboru byla tak velká, že byly 
obratem předloženy stanovy tehdejší-
mu starostovi obce Ondřeji Palečkovi. 
Ten poslal dokumenty na CK okresní 
hejtmanství v Klatovech a odtud pak 
na CK místodržící do Prahy. Hned  
6. července svolal starosta s obecním 
výborem veřejnou schůzi do hostince 
pana Matěje Sedláčka. Vybírali se ti, 
kteří se chtějí stát členy sboru.

Sbor dobrovolných hasičů ve Štěpá-
novicích byl tedy založen v roce 1913.
 
Plni dojmů se vraceli členové hasič-
ského sboru ze své první valné hro-
mady, nikdo si tehdy ani nepomyslel, 
že za 7 měsíců budou povoláni, aby 
pomohli hasit „velký světový požár.“

Ten byl zažehnut zastřelením násled-
níka rakouského trůnu arciknížete 
Františka Ferdinanda. Za tento čin 
vyhlásilo 28. července 1914 Rakous-
ko–Uhersko Srbsku válku, ze kte-
ré pak vznikla světová válka. Tento 
„světový požár“ se hasil 4 roky a měl  
za následky miliony lidských životů. 
Po pětileté nucené přestávce se opět 
ve svobodné vlasti sešli štěpánovič-
tí hasiči 26. ledna 1919 na své druhé 
valné hromadě. Než bylo přikročeno 
k projednání pořadu valné hromady, 
vyzval starosta ostatní, aby povstáním 
vzdali čest a památku padlému členu 
na Srbské frontě panu Františkovi Ma-
zancovi, č.p. 9.

Roku 1923 byla po mnoha brigádnic-
kých hodinách tvrdé práce dokončena 
hasičská kůlna, která sloužila na uklá-
dání nářadí. Hasičský sbor se staral  
i o kulturu v obci. Každý rok se pořá-
dal bál, stavění máje, pouťové taneční 
zábavy, a dokonce se hrálo i divadlo.

3. června 1928 se konal župní hasičský 
sjezd ve Štěpánovicích. Tohoto sjezdu 
se zúčastnily i delegace z okolních 
obcí, setkání bylo zakončeno sekyr-
kovým cvičením. Cvičili zde hasiči ze 
Štěpánovic, Klatov, Dehtína a Toční-
ka, dále ženy z Kydlin, Obytc a Bolešin  
a jinošská družstva ze Svrčovce a Do-
lan. Postupem času stále přibývalo 
různých cvičení, bálů a divadelních 
představení. Ale hasiči poskytovali  
i první pomoc, v několika případech  
i při těžkých zraněních. Roku 1939 
se konalo celkem 11 cvičení. Postup-
ně byla situace ve světě stále horší. 
Veškerá činnost a práce hasičského 
sboru ve Štěpánovicích se zastavila 
po osudném dnu 27. května 1942, kdy 
byl v Praze - Libni proveden atentát 
na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Bylo vyhlášeno 
stanné právo a popraveno mnoho 
českých vlastenců, dělníků, rolníků, 
studentů, ale i bratrů hasičů. Po zru-
šení stanného práva byl život hasič-

Štěpánovice, vesnice skoro uprostřed okresu klatovského, leží v úrodné krajině na 
úpatí pohoří šumavského a brdského. Umístěné na příkrém návrší břidlicového pod-
kladu celé krajině pěkně imponují. Zvláštní okrasou Štěpánovic jest pamětihodný 
kostel svatého archanděla Michala, nejvýše postavený, jež takřka co koruna se vypí-
naje, zdaleka jest viditelný.
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ky může správce poplatku zvýšit až  
na trojnásobek. Po nabytí právní moci 
a vykonatelnosti platebního výměru 
přistupuje správce poplatku k vymá-
hání formou exekuce.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

ského sboru zcela utlumen – nekona-
ly se žádné schůze a veškerá činnost 
zanikla.

V den osvobození Klatov – 5. května 
1945, kdy Klatovy a zároveň Štěpáno-
vice osvobodila 3. americká armáda 
vedená generálem Georgem Patto-
nem, postavili štěpánovičtí hasiči máj 
a tak začala opět jejich práce ve svo-
bodné republice.

I přes tyto historické těžkosti se po-
dařilo na činnost hasičů ve Štěpáno-
vicích navázat a jedná se o zásadní 
sdružení působící v obci. V poslední 
době členové našeho sboru organi-
zují a účastní se ročně kolem stovky 
brigád, výletů, schůzí, soutěží ať do-
spělých, tak dětských, hasičských bálů  
a zásluhou těchto lidí je život ve Ště-
pánovicích velmi pestrý.

Díky poloze naší obce v blízkosti Kla-
tov a na hlavním tahu na Plzeň, ros-
te v současné době počet obyvatel 
Štěpánovic. Přibývají nové stavební 
parcely, stěhují se k nám další spo-
luobčané. Máme zde tenisové kurty, 
fotbalové i dětské hřiště, hasičské cvi-
čiště, hospodu, myslivecké sdružení 
Hájek a mnoho báječných lidí, kteří 

se velmi rádi zapojují do všech aktivit  
v naší krásné obci.

Všechny podrobné informace o pláno-
vaných akcích, či akcích již proběhlých 

včetně velké fotogalerie naleznete  
na stránkách www.sdhstepanovice.cz

Josef Bouřil
předseda, osadní výbor Štěpánovice

Dne 30. 4. 2022 uplynula splatnost 
místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů pro letošní rok. Záro-
veň uplynula i splatnost poplatku pro 
právnické osoby, kterým od 1. 1. 2022 
nastala povinnost se registrovat v pří-
padě, že mají ve vlastnictví byt, dům 
nebo rekreační objekt.

Účet pro zaslání místního poplatku je 
č. 888777399/0800 vedený u České 
spořitelny. Pro správné identifikování 
úhrady je však nutné znát variabilní 
symbol, který byl poplatníkovi přiřa-
zen Finančním odborem Městského 

Místní poplatek
za komunální odpad

zdroj: mapy.cz

úřadu Klatovy při první registraci. 
Pro úhradu místního poplatku proto 
využívejte prvotní platební údaje. Při 
jejich neznalosti, prosím, kontaktujte 
oddělení místních poplatků na e-mai-
lu: odpady@mukt.cz.

Veškeré informace včetně formulářů 
jsou k dispozici na webu města Klatovy  
www.klatovy.cz/mukt/komunalniod-
pad.asp.

Pokud není poplatek zaplacen včas 
nebo ve správné výši, vyměří mu 
správce poplatek platebním výmě-
rem nebo hromadným předpisným 
seznamem. Včas nezaplacené poplat-
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

ATLETIKA
14. 5.

sobota
9:00 | Atletický stadion Klatovy
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ DRUŽSTEV
1. kolo oblastního mistrovství družstev mužů a žen

FOTBAL
4. 6.

sobota
17:00 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY  - TJ SOKOL LOM

4. 6.
sobota

17:00 | 1. B třída | hřiště TJ Chlumčany
CHLUMČANY – KLATOVY B

11. 6.
sobota

17:00 | Divize A | hřiště TJ Přeštice
PŘEŠTICE - KLATOVY

12. 6.
neděle

18:00 | 1. B třída| hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY B - PŘEŠTICE B

15. 6.
středa

18:00 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY - SK OTAVA KATOVICE

18. 6.
sobota

16:00 | 1. B třída| hřiště Sokol Pačejov
PAČEJOV – KLATOVY B

FOTBALGOLF
11. 6.

sobota
9:00 | Hřiště Fotbalpark Klatovy
ACTIPACK CUP
3. turnaj klatovské fotbalgolfové ligy mužů, žen a dětí

TENIS
18. 6.

sobota
9:00 | Soutěž smíšených družstev | Tenisové kurty LTK Klatovy
KLATOVY A - SOKOL NEPOMUK A

25. 6.
sobota

9:00 | Soutěž smíšených družstev | Tenisové kurty LTC Domažlice
LTC DOMAŽLICE – KLATOVY A

POŠUMAVSKÉ SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OKRESU KLATOVY
8. 6.

středa
17:00 | Vzdělávací seminář | vzdělávací centrum Úhlava
MENTÁLNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SPORTU
Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (PSS) při-
pravilo nejen pro své členy metodické vzdělávání na dané 
téma. Seminář povede lektor Martin Daněk. Pro členy PSS je 
seminář zdarma, pro ostatní je vstup 200 Kč za osobu. Více 
informací najdete na webu www.pssklatovy.cz

Jaká bude letošní  sezóna 
na klatovském let išt i?
Klatovské letiště je zejména v letních 
měsících navštěvováno širokou ve-
řejností. Nabízí restauraci s novým 
provozovatelem, bazén, cirkusový 
stan, dětské pískoviště a hrací kou-
tek, parašutistickou a leteckou po-
dívanou, přilehlou golfovou louku, 
lesy, a stává se tak příjemným pro-
středím pro sportovce a návštěvní-
ky. Mimo licencovaných sportovců  
z Čech a zahraničí přijíždějí na letiště  
i ti, kteří hledají adrenalinový zážitek  
v podobě tandemového seskoku 
nebo prolétnutí se letadlem, plavbu 
balonem, či případně stojí jen o ne-
všední podívanou s nohama prozatím 
pevně na zemi.

V tomto roce jsme dosáhli změny le-
tového prostoru u příslušných úřadů 
tak, aby výsadkové letouny při stou-
pání co nejméně obtěžovaly přilehlé 
obce. Většina letounů, jež používáme 
k výsadkům na místním letišti, má 
nově nainstalované moderní sedmi-
listé vrtule, které primárně zajišťují 
klidnější zvuk podobný trysce a vel-
mi hladký chod. Vrtule byly speciálně 
vyrobené a certifikované pro tento 
typ letadel. Věříme, že tato investice 
poskytne obyvatelům přilehlých obcí 
klidné léto.

Nyní vrcholí příprava na letošní sezó-
nu, těšíme se na známé i nové tváře, 
které do našeho regionu zavítají.

Bližší informace k plánovanému pro-
vozu do října 2022:

21. 5.-6. 6. - veřejný provoz, první ses-
koky nováčků, 40členná sestava para-
šutistů, nácvik světového rekordu ve 
formaci hlavou dolů.

23. 7.-21. 8. - veřejný provoz, pokus  
o ustanovení národního českého 
a maďarského rekordu seskoku ve 
formaci hlavou dolů, první seskoky 
nováčků, trénink české armády free-
fly kemp pořádaný českými kouči – 
Czech Made Boogie, 40členná sesta-
va parašutistů Pink Canopy Piloting 
Open – atraktivní podívaná, soutěž  
v pilotování rychlých padáků.

29. 9.-3. 10. - veřejný provoz, hromad-
né seskoky parašutistů, 40členná se-
stava parašutistů

Případné dotazy adresujte na mani-
fest@pink.at nebo office-cz@pink.at, 
sledovat nás můžete i na Facebooku 
@PinkSkyvanCz či na www.pinksky-
van.cz

Diváci jsou na letišti vždy vítáni a těší-
me se na vaší návštěvu!

Ludmila Kubalíková
Pink crew
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Nová lavička na Hůrce

„Hlavní myšlenkou mé práce bylo vy-
tvořit site specific dílo pro Klatovy. To 
se mi podařilo instalací odpočinkové-
ho prvku/sochy na periférii města. So-
litér je osazen na vyhlídkovém místě 
u kostela sv. Martina na západním 
okraji Klatov, odkud je nádherný vý-
hled na šumavské kopce s dominan-
tou Ostrého. Právě horizont kopců 
lavička svým organickým, až téměř 
biomorfním tvarem kopíruje. Tím, že 
nejde pouze o vodorovnou sedací plo-
chu, ale křivky – vlny, na které si ná-
vštěvník může sednout, lehnout nebo 
se jen opřít, dělají z lavičky zároveň 
umělecké dílo. Site specific projektu 
není náhodné – křivky a oblouky jsou 

i na fasádě barokního kostela sv. Mar-
tina, který vyhlídku uzavírá na severní 
straně,“ upřesňuje autorka. 

Přínos díla vidí Kučerová jednoznač-
ně v oživení daného prostoru, pro 
který bylo navrženo. „Chtěla jsem 
ukázat, že i obyčejná lavička může 
plnit svou funkci a zároveň být umě-
leckým dílem/instalací v plenéru. Té-
měř abstraktní tvar odpočinkového 
mobiliáře dobře koresponduje s hori-
zonty šumavských kopců a na straně 
opačné s hmotou barokního kostela. 
Site specific je zde zcela zřejmý, nikde 
jinde by design lavice neměl takovou 
odezvu. Nezanedbatelný přínos vidím 
i v rozvíření maloměšťáckého povědo-
mí o lavičkách na veřejném prostran-
ství – velice se těším na odezvu Klato-
vanů,“ dodává.

Realizaci předcházelo jednání s před-
staviteli města Klatov, které na insta-
laci díla přispělo, a městskou archi-
tektkou.

Renáta Kučerová není v oblasti desig-
nu nováčkem. Mezi její realizace patří 
i nové klatovské informační centrum, 
renovace interiéru průmyslové školy 
včetně nového polyfunkčního centra 
nebo spolupráce na nových bytových 
domech v Klatovech Pod Hůrkou.

Karel Kotěšovec
MKS Klatovy

Oblíbené vyhlídkové místo na klatovské Hůrce bylo obohaceno o nový odpočinkový 
solitér. Téměř sedmimetrová ocelová lavice vznikla jako závěrečná práce studia de-
signu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. 
Autorka mobiliáře Renáta Kučerová projektem vnáší polemiku mezi konzervatismus 
a novátorství veřejného prostoru.
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Z REGIONU…
s Miroslavem Sulanem
Tento pošumavský literát se narodil 
21. 7. 1938 na samé výspě Jihočeské-
ho kraje, a to ve Střelských Hošticích.  
V roce 1957 maturoval na Pedagogické 
škole pro vzdělání učitelů národních 
škol, dále pak absolvoval Pedagogic-
kou fakultu v Plzni, aprobace čeština-
-ruština. Většinu svého života „projel“ 
na učitelské dráze kolem řeky Otavy 
(jako učitel a ředitel působil na škole 
v Horažďovicích, Rabí a v Klatovech).  
V období 1986–1993 prožil Miroslav 
Sulan sedm nezapomenutelných let 
jako ředitel klatovské knihovny. Lite-
ratura je jeho životní láskou, ba přímo 
jeho druhým životem. K jeho nejoblí-
benějším autorům patří Komenský, 
Neruda, bratři Čapkové, Hašek, Van-
čura, Hrabal a mnoho dalších. Kromě 
literatury má rád i výtvarné umění, 
divadlo, film a fotografii. Své povídky 
a příběhy publikoval v časopise Plž, Ví-
taný host, Pošumaví a v regionálním 
Klatovském deníku. S manželkou také 
pořádal literární pořady pro klatov-
ské seniory. Rodinný život ho přivedl 
k toulkám v přírodě a k pěší turistice, 
zejména té po Šumavě. Říká, že tento 
Západočeský kraj i po letech stále mi-
luje a TADY je doma.

Nahlédněme do jeho knížky: „Deset 
povídek o lásce a zapomínání“, kte-
rou svými ilustracemi doplnil jeho 
blízký přítel Karel Trinkewitz. Příběhy 

jsou čtivé, poutavé a vychází ponejví-
ce z autorových prožitků. Hlavní roli 
v nich sehrává žena a láska (většinou 
ta nenaplněná). Právě ženu spisova-
tel pokládá za věčnou inspiraci umě-
ní. Dále se snaží pochopit své okolí  
a mnohdy porozumět osudům svých 
žáků, kterých bylo mnoho a mnoho. 
Sám si pokládá otázku: „Proč je láska 
vždycky jednosměrná, proč na jedné 
straně dává a na druhé vždy bere…?“ 
V mnoha směrech je v povídkách sklo-
ňovaná i řeka Otava: „Řeka měla krás-
né jméno. Vonělo usušenou trávou po 
druhé seči.“

Pro představu si přiblížíme dvě povíd-
ky, které mě oslovily nejvíce.

Točna (Otci) – pokud se chceš někam 
podívat, musíš cestovat. Autorovým 
oblíbeným dopravním prostředkem 
byl jednoznačně vlak. Už možná pro-
to, že i jím se mimo jiné dopravoval 
do svých škol, fakult apod. Dlouhé 
hodiny procestoval nejen rychlí-
kem, ale i „vyhlídkovým pendolinem“  
po trase Klatovy – Horažďovice. Ten-
to příběh se odehrává v rychlíku směr 
Plzeň – Brno. Snoubí se zde dvě linie. 
První se týká nenaplněného vztahu  
s dívkou, se kterou vlakem muž „pou-
ze“ cestuje. Druhá linie mapuje spi-
sovatelův vztah s otcem a vzpomínky 
na něj. Jedno je však společné, LÁSKA! 
Avšak láska nenaplněná, marná oče-
kávání, krutá zklamání, plané naděje. 
Každý si z vyprávění může udělat zá-
věr svůj. Právě v tom se ukrývá smysl 
literatury: „Literatura není chladná, 
precizní konstrukce. Člověku se vzpí-
rá pod rukama. Ale všechno může být  
i jinak,“ jak ji popisuje M. Sulan. Při-
znejme si, že každý přece rád někam 
patří. Někam mezi ty „své“. Pokud se 
k člověku nedostane láska od rané-
ho mládí, těžce pak své city vyjadřu-
je svému okolí. Ale měli bychom mít  
na paměti nejen autorovu myšlenku, 
ale i fakt: „Život je konečný v nekon-
čícím proudu smrti.“ A proč název po-
vídky Točna? Je to totiž místo, kde dělal 
jeho otec. Točnu definuje jako „takovej 
kolotoč pro lokomotivy“. Ale připusť-
me si, že takovou pomyslnou točnou je  
i náš celý život…

Taky taková láska – sedmá povídka 
čtenáře zavede na třídní sraz. Sraz 
plný „žáků“ svým školským létům dáv-
no odrostlým. Čtyři nejprobíranější 
témata na takovýchto setkáních jsou 
vzpomínky na školu, rodina, práce  
a zdraví. Zde v povídce probíhá zpo-
věď jednoho „žáka“ panu učiteli o ne-
naplněné lásce k jedné ženě. V rozho-
voru jde spíše také o splynutí rolí učitel  
× žák a dialog se posune do rovno-
cenného povídání dvou mužů. Každý 
student si vybírá svého učitele, jehož 
považuje za svou modlu, svůj vzor. Co 
může sehrát roli důvěry? Věk, sympa-
tie, následně časový odstup od doby, 
kdy se opustily školní lavice, ztráta 
formality… Každá zpověď, ať už od ko-
hokoli komukoli, by se měla pokládat 
za nahozenou udičku v podobě pře-
dané důvěry. Kdy jeden konec pevně 
drží zpovídající a doufá, že druhý ko-
nec zachytí právě ten jeho správný…? 
Vyvolený.

Tyto povídky si můžete přečíst u nás  
v knihovně. Příjemně se odreagujete 
a vlastním závěrům a fantazii se meze 
nekladou. Děkujeme za tyto lidské pří-
běhy. „Život není jen cesta, jsou to
i cíle,“ shrnul Miroslav Sulan.

Bc. Jana Tomanová
Městská knihovna Klatovy
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Ochutnávka
Fibichov ých pověst í
Městská knihovna Klatovy je velmi 
pyšná na to, že již dlouhá léta spolu-
pracuje s vynikajícím spisovatelem, 
básníkem, folkloristou a nakladate-
lem Ondřejem Fibichem. Pod jeho 
sběrem lidových pověstí se ukrývá 
mnoho let píle, hledání zajímavých 
pramenů, k nimž se příběhy vážou, 
láska k literatuře a zejména pak ne-
počítaně prochozených kilometrů po 
naší krásné Šumavě.

Na stránkách www.knih-kt.cz se přes 
záložku „Pověsti Klatovska“ proklikne-
te do vyselektovaného výběru pověstí 
z Klatovska a okolí. Avšak uvědomme 
si, že se další Fibichova vyprávění tý-
kají mimo jiné i Prachaticka, Vimper-
ska, Vodňanska, Písecka a Strakonic-
ka. Dohromady se součet vyšplhá na 
více než 3000 záznamů, které jsou 
mimochodem dostupné i v online 
databázi, do které nahlédnete rov-
něž přes webové stránky knihovny. 
Nezbývá než před tímto unikátním 
sběrem smeknout klobouk. Začtěme  
a ponořme se do krátkých příběhů 
lidové slovesnosti plných nadpřiro-
zených sil a zkusme si odpovědět na 
otázku typickou pro pověst: „Kde je 
pravda?“ Z kapek příběhů se stal vytr-
valý déšť nápadů, který postupně plní 
literární studánku, o které víme, že ni-
kdy nevyschne.

Knihy nejen s tematikou pověstí, le-
gend, pohádek od Ondřeje Fibicha si 
můžete vypůjčit či rezervovat v klatov-
ské knihovně.

Bc. Jana Tomanová
Městská knihovna Klatovy



 

 

 

 

 uctění památky
popravených ve spáleném lese 

v lubech u klatov spojené s položením věnců

tento pietní akt se uskuteční
v pondělí 20. června 2022 v 11 hodin

na zpáteční cestě položíme květiny
u památníku v singrově vile

v pondělí 27. června 2022 v 17 hodin
uctíme památku obětí komunistického režimu

u památníku smutná paní v hostašových sadech

1942-2022


