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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Přiznejme si, že v takový okamžik  not-
nou dávku úlevy, byť ne vždy zcela 
uspokojeni  školními výsledky svých 
ratolestí, pociťujeme i my dospělí.  
Jestli však nějaký čas ubíhá opravdu 
kvapem, je to právě onen čas prázd-
nin a dovolených, kdy si díky dlouhým 
dnům a hezkému letnímu počasí vy-
chutnáváme klid a odpočinek a ne-
chceme se jich vzdát. Užíváme si je, co 
to jen jde. 

Počátkem září se však toto období  
stává minulostí. Je více než dobře, 
když nám po něm v myslích zůstávají 
příjemné vzpomínky, jež nám ve sho-
nu všedního dne dokážou vykouzlit 
úsměv na tváři a pozvednout nám ná-
ladu. Vždyť obojího je více než potřeba. 

1. září, první školní den… Den, který 
byl naprostým zlomem pro více než 
230 školáků, kteří poprvé usedli do 
školních lavic. Jako každým rokem 
jsem i letos měl možnost přivítat  
v tento pro ně tak důležitý den dvě tří-
dy prvňáčků. Bez okolků přiznávám, 
že jsem se na ně těšil. Sic ještě obklo-
peni svými blízkými, je na nich zcela 
zřetelně vidět, jak se na své životní 
pouti posunuli o stupínek výš. Zpo-
čátku trochu nejisté pohledy se rych-
le změnily v oťukávání svých nových 
kamarádů, v seznamování se s nimi. 
Snaha předvést, co už znám a umím, 
je patrná u všech. Stačí si jen chvíli po-
vídat a ptát se. Myslím, že občas jsou 
ze svých ratolestí překvapeni i sami 
jejich rodiče.  

Vzájemně se poznávají i s pro ně no-
vou autoritou paní třídní učitelky, kte-
rá  jim v následujících letech bude ne-
jen průvodcem ve světě poznání, ale 
často laskavým rádcem či naslouchají-
cí „vrbou“. Jsem velmi rád, že v našich 
školách očekávají děti kvalitní vyučují-
cí po stránce odborné i lidské. Přede-
vším u těch, kdo prvňáčkům s láskou 
a pečlivostí připravili vše potřebné 
pro jejich nástup do školy, to platí 
dvojnásob. Ani tak pro ně především 
první měsíce nebudou vůbec snadné. 
Všeho nového na ně bude až až. Do-
sud známý svět her se jim najednou 
promění ve svět, jehož součástí jsou 
také povinnosti a úkoly. Mají-li tento 
přechod zvládnout, je zcela nezbytné, 
abyste se vy, rodiče, obrnili obrovskou 
mírou trpělivosti a rozumu. A také 
rychle našli společnou řeč s paní uči-
telkou či panem učitelem.  Právě o to 
bych vás chtěl požádat zejména. Ne-
děláte to jen kvůli sobě, ale zejména 
pro vaše děcko. Dozajista si přejete, 
aby bylo ve škole úspěšné, spokoje-
né  a navíc mu zbývalo i dostatek času  
na různé volnočasové aktivity. Jsou 
pro něj neméně důležité, protože 
se při nich rovněž všestranně rozvíjí  
a tak trochu nenásilnou formou se  
připravuje na svůj další profesní život. 

Především proto si vždy velmi vá-
žím rozvahy a vstřícnosti zastupitelů, 
když rozhodují o podpoře nabídky 
volnočasových aktivit v našem měs-
tě. Nebyly to jen investiční prostřed-
ky, které v poslední době uvolnili  

na výstavbu řady volně přístupných 
venkovních sportovišť (street a wor-
koutové hřiště, pumptrack, boulder…) 
a obnovu parkových ploch (Vrchlické-
ho sady, Vodojem…). Jejich význam se 
naplno ukázal v době „covidových“ 
uzávěr, kdy často bývaly naším cílem  
i v pozdních zimních večerech. Ne-
méně podstatnou je i podpora spor-
tovní, kulturní a spolkové činnosti 
formou dotačních grantů, na něž od-
díly a organizace mohou dosáhnout 
prostřednictvím jasných a jednodu-
chých pravidel.  O jejich posílení jsem 
se podrobněji zmiňoval v minulém 
„Zpravodaji“.  S odstupem  týdnů a po 
rozhovorech s představiteli některých 
spolků jsem se ujistil, že to byl krok 
správným směrem. Spolky mají urči-
tou jistotu, že mohou ve své činnosti 
nadále pokračovat. A vám, rodičům, 
jsme snad ulehčili rozhodování, zda 
své dítě necháte nadále rozvíjet se  
v prostředí, kde je mu mezi svými ka-
marády dobře. 

Sleduji v posledních týdnech velmi 
bedlivě, jaké dopady budou „ener-
gie“ mít nejen na výše zmíněné akti-
vity, ale také na zajištění chodu města  
a jeho organizací včetně školských 
zařízení. Nebude to nic snadného, 
náklady na energie počítáme v násob-
cích. Díky dlouhodobě rozvážnému 
hospodaření s městskými financemi 
jsme na nadcházející obtížné obdo-
bí dobře připraveni. Zvládneme ho. 
Jsem přesvědčen, že s rozumným pří-
stupem zastupitelů, jak ostatně vždy 
bylo v Klatovech zvykem, bude mož-
né „město“ nadále nejen opravovat 
a zkrášlovat, ale zachovat v něm i to 
nejcennější – rozmanité možnosti pro 
příjemný život vás Klatovanů. Malých  
i těch odrostlejších.

Vážení Klatované, zdá se to být včera, kdy děti, držíce v rukách vysvědčení jako obraz 
své píle a úsilí, s radostným úsměvem na tváři opouštěly školní budovy a vydávaly se 
vstříc prázdninovým zážitkům a dobrodružstvím. 

Den zlomu. . .

ilustrační foto
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Vážení Klatované, i uprostřed suché-
ho a horkého léta jsme se museli, 
chtě nechtě, také zamýšlet nad svými 
financemi a nad tím, jaká přijde zima. 
Vývoj české i evropské ekonomiky 
postihlo vícero negativních faktorů, 
důsledky covidu a s ním spojených 
lockdownů počínaje a katastrofálním 
vlivem války na Ukrajině konče. Ta 
samozřejmě nejvíce postihuje Ukra-
jinu samu: obrazy zmařených životů, 
zničených měst, rozvráceného hos-
podářství mají apokalyptický rozměr. 
Nelehká situace, neradostný výhled. 

Jak se s tím vším, co na nás přichází, 
vypořádává město Klatovy ve svém 
hospodaření?

Část odpovědi jsme získali z rozbo-
rů hospodaření sestavených k 30. 6. 
2022. Do tohoto roku jsme vstoupili s 
421,4 mil. Kč na účtech města, koncem 
pololetí máme k dispozici 510,1 mil. 
Kč. Naše celkové příjmy dosáhly část-
ky 461,4 mil. Kč, celkové výdaje včetně 
splátek úvěrů a financování pak 372,7 
mil. Kč. Probíráme-li své příjmy po-
drobněji, vidíme příznivý vývoj sdíle-
ných daní (174,4 mil. Kč). Přehlédnout 
nemůžeme vliv daně z příjmů práv-
nických osob z hospodaření města v 
roce 2021 (65,1 mil. Kč), která (svým 
způsobem) navyšuje příjmy a výdaje 
(neboť ji musíme vypočítat a zaúčto-
vat, ale  neplatíme ji státu). V prvním 
pololetí jsme také přijali 87,9 mil. Kč 
dotací, v drtivé většině šlo o neinves-
tiční dotace. Dominují dotace, které 
jdou prostřednictvím rozpočtu města 
na činnost Městského ústavu sociál-
ních služeb (42,9 mil. Kč). Právě zmí-
něné dotace a daň „z činnosti města“ 
vychylují procenta výdajů nad pomysl-
nou hranici 50% čerpání rozpočtu, jak 
kapitol města, tak řízených organizací. 
Výdaje samotné jsou v částkách před-
pokládaných rozpočtem. Stále profi-
tujeme z nízkých cen elektřiny a ply-
nu díky nákupu, který jsme udělali již  
v roce 2020 a který fixoval naše ceny 
na roky 2021 a 2022. S nevolí a oba-
vami však sledujeme vývoj cen energií  
v letošním roce, který ovlivní hospo-
daření v roce 2023.

Stručně řečeno – navzdory všem ne-
gativním vlivům si stále jako město  

Rozpočet města (v tis. 
Kč)

Schvále-
ný rozpo-
čet 2022

Upravený roz-
počet 2022 Ro 
č. 4/2022

Skutečnost 
6/2022

% SK/
URO

Finanční prostředky - po-
čáteční stav

238 857 421 386 421 386 100,00%

Daňové příjmy 372 330 437 400 271 735 62,12%

Nedaňové příjmy 97 639 123 923 58 188 46,95%

Kapitálové příjmy 6 300 48 559 43 590 89,77%

Dotace neinvestiční 47 699 104 594 86 332 82,54%

Dotace kapitálové 0 7 350 1 519 20,67%

PŘÍJMY CELKEM 523 968 721 826 461 364 63,92%

Příjmy neinvestiční 517 668 665 917 416 255 62,51%

Příjmy  kapitálové 6 300 55 909 45 110 80,68%

Neinvestiční výdaje 

neinvestiční výdaje města 
- kap. 1 - 12 

185 705 275 309 146 559 53,23%

neinvestiční výdaje - pe-
něžní fondy kap. 13

49 990 124 432 47 765 38,39%

neinvestiční výdaje - vzta-
hy k řízeným organizacím 
města - kap. 14

142 930 191 861 118 688 61,86%

Neinvestiční výdaje 
celkem 

378 625 591 602 313 012 52,91%

Kapitálové výdaje 

kapitálové výdaje města - 
kap. 1 - 12 

5 920 152 749 25 091 16,43%

kapitálové výdaje - peněž-
ní fondy kap. 13

0 82 181 22 448 27,32%

kapitálové výdaje - vztahy 
města k řízeným organi-
zacím - kap. 14

0 2 009 98 4,88%

Kapitálové výdaje celkem 5 920 236 939 47 637 20,11%

VÝDAJE CELKEM 384 545 828 542 360 649 43,53%

Rozdíl „Příjmy - Výdaje“ 139 423 -106 716 100 716 -94,38%

Splátky úvěrů -15 390 -15 390 -1 007 6,54%

Financování 0 0 -11 012

Zůstatek finančních pro-
středků
Rozpočtová rezerva 
města

362 890 299 280 510 083 170,44%

a jeho organizace stojíme dobře.  Vý-
voj cen nás však vůbec netěší, protože 
budeme muset část nahospodaře-
ných peněz obětovat na pokrytí infla-
ce promítnuté do cen celého spektra 
našich nákupů, ať už neinvestičních či 
investičních. Věříme ale, že jsme při-
praveni a že dokážeme následující ob-
dobí překonat. Stejně jako za covidu.

Klíčem k budoucnosti bude naše 
schopnost zvládnout nejrůznější „ne-
milá překvapení“, která na nás zřej-
mě v brzké době čekají. A nemám na 
mysli jen dodávky energií, u kterých 
ceny stoupají do astronomických vý-
šin, a zvyšuje se i riziko jejich „nedo-
dávek.“ Musíme být připraveni vyřešit 
i takovou situaci. Doufám, že jsme – 
v posledních 10 létech jsme zateplili 

Jaký  byl  s tav  uprostřed léta
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Ing. Martin Kříž
místostarosta

Dny Evropského dědictví otevře v pá-
tek 8. září komentovaná prohlídka po 
místech spojených s židovskou histo-
rií, začátek je v 18 hodin u informač-
ního centra. Dny budou pokračovat 
v pátek na náměstí Míru koncertem 
Vojty Nedvěda se skupinou Tie break 
a v sobotu se hlavní program přesune 
do Vrchlického sadů, kde začneme ve 
13 hodin – bude se zde tančit, zpívat 
i hrát. Chybět nebudou různé stánky, 
aktivity pro děti a mnohé další, třeba 
ukázky šermu či sokolnictví. Láka-
dlem budou jistě i stánky s prezentací  
a prodejem moravských vín. K tomu 
se nám bude výborně hodit hraní 
Cimbálové muziky M. Broučka. Mo-
derování akce se ujme herec Jan Čen-
ský. V uvedené dny můžete navštívit 
za zvýhodněné vstupné klatovské pa-
mátky či Pavilon skla. 

„V barvách babího léta“ je název nové 
akce, která se bude konat na náměstí 
Míru. Půjde o sérii odpoledních hu-
debních a tanečních vystoupení, která 
završí koncert známé skupiny Pepeto. 
Bez zajímavosti není ani to, že v tento 
den budou přítomni i zástupci z Po-
ligny, našeho partnerského města ve 
Francii, kteří přijedou u příležitosti le-
tošního 30. výročí našeho společného 
a vzájemného spojenectví.

Datum 28. září je již dlouhodobě spo-
jeno v Klatovech se „Svatováclavskými 

oslavami“. I letos jejich součástí bude 
průvod s rytíři a knížetem Václavem 
i další doprovodný program, který je 
pro letošní rok rozšířen. Čekají vás 
trubači, bubeníci, kejklíři, tanečnice, 
řemeslný jarmark i vojenské ležení a 
ukázka šermu.

To však není zdaleka vše, na co se mů-
žete v září těšit. Bude toho mnohem 
více – vše najdete v kulturním přehle-
du.

Chtěl bych vás také upozornit na čtr-
náctý ročník zajímavé výstavy „Má 
vlast cestami proměn“, která je od 
konce srpna k vidění v chodbě jezuit-
ské koleje před vstupem do městské 
knihovny. Prohlédnout si ji můžete do 
22. září v době otevření budovy. Jde  
o výstup projektu spolku Cestami pro-
měn, který shromažďuje informace  
o revitalizaci zanedbaných míst  
z celých Čech a následně je rozdělu-
je podle krajů pro putovní výstavu. 
Město Klatovy každoročně přihlašuje 
jednu realizovanou proměnu. Letos 
je součástí výstavy projekt revitalizace 
Divadelní ulice. Krajská vernisáž této 
celostátní výstavy se uskuteční v Kla-
tovech 20. září.

Rád bych se ještě vrátil k srpnovým 
večerním prohlídkám města s oži-
venými historickými obrazy „Za ta-
jemstvím klatovských ulic“, které se 

letos uskutečnily oproti předchozím 
ročníkům ve třech dnech. V šesti za-
staveních jsme si připomněli růz-
né osobnosti a události v Klatovech  
z 19. století. Všech 12 prohlídek bylo 
zcela zaplněno a akce se zúčastnilo 
zhruba 1200 návštěvníků. Rád bych 
poděkoval všem, kteří se podíleli  
na jejich organizaci, zejména divadel-
ním ochotníkům.

Žákům a studentům přeji pohodo-
vý start nového školního roku a Vám 
ostatním klidné září.

Vážení občané, tento měsíc bude město pořádat tradiční i nové kulturní akce. Ve dnech 
8. – 10. září to budou „Dny evropského dědictví“, o týden později v sobotu 17. září 
kulturní program „V barvách babího léta“ a konečně ve středu 28. září „Svatováclav-
ské oslavy“.

Září  bude v  pestrých barvách

školy a mnohé další budovy, instalo-
vali jsme systémy, které umožňují řídit 
teploty budov a jejich částí ve vazbě 
na teploty venkovní, ale i na využití 
té které budovy a její části.  Věřím, že 
máme šikovné, rozumné a spolehlivé 
lidi, kteří pomohou, každý na svém 
místě, situace řešit. A doufám, že na-
konec vše bude lepší, než nyní před-

povídají někteří „prognostici.“  Cestou 
z každé krize je vždy jen poctivé úsilí a 
práce, rozvaha a zdravý rozum. Stejně 
důležité je neztrácet naději, že zase 
bude lépe.

Přeji Vám hezkou třetí část léta, s re-
spektem končím přáním: „Ať láska a 
naděje zvítězí nad lží a nenávistí.“

Ing. Václav Chroust
místostarosta



Svatováclavské
oslavy

PROGRAM

náměst í  Míru28 .  zář í  2022

NÁMĚSTÍ MÍRU:
11:00 vystoupení skupin Animata a Krless

12:00 Svatováclavský průvod
přivítání Svatého Václava s družinou 

starostou města, trubači, tanečnice, 
šermířský turnaj, jezdci na koních

12:30 vystoupení skupin Animata a Krless

SÁL RADNICE:
19:00 Smyčcové kvarteto Kubelík kvartet

+ Robert Pacourek  /klarinet/ 
koncert ke státnímu svátku

DIVADELNÍ ULICE: 
doprovodný odpolední program: 
bubeníci, vojáci, trubač, kejklíř, 
hudebníci, tanečnice s výukou tance, 
vojenské ležení a ukázka šermu

Projíždky v kočáře

Řemeslný trh - jarmark, 
stánky s občerstvením 

Oslav se zúčastní
Rytíři Koruny České,
Šermdivadlo Clatonia
a Zlatý Grál.
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I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Vý-
chodní obchvat Klatov) – hlavní inves-
tor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dopravní omezení související s výstav-
bou:
• Cyklostezka Luby v úseku most „Be-
neš“ – MK k vlakovému nádraží – vý-
stavba mostů přes železniční trať, 
cyklostezku a Drnový potok – od 11. 
7. 2022 je cyklostezka uzavřena, ob-
jízdná trasa pro cyklisty je vyznačena 
v terénu, je možno použít i trasu MK 
Pod pilou-ul. 5. května-vlakové nádra-
ží Luby
• silnice č. III/11766 a železnice na Toč-
ník, silnice č. II/191 na Ostřetice, silni-
ce č. III/19122 na Čertovku – výstavba 
mostů přes silnice – zúžení dotčených 
silnic, případně „kyvadlová“ doprava
• účelová komunikace mezi zahrád-
kářskými koloniemi „Na Rozhrání“  
a „U Lomečku“ – výstavba přeložky sil-
nice – stavba vyžaduje zvýšenou opa-
trnost.

Rekonstrukce MK Tolstého
Rekonstrukce kanalizace, vodovo-
du, plynovodu (investor firma Gas-
Net). Rekonstrukce povrchu vozovky  
a chodníků. Nová výstavba parkova-
cího zálivu Kiss&Ride před základní 
školou.
Termíny provedení:
Úsek Podhůrecká-Macharova:
vodovod + kanalizace: dokončeno,
plynovod: 22. 8.–11. 9. 2022,
komunikace: 12. 9.–22. 9. 2022.
Úsek Nerudova-Podhůrecká:
plynovod: dokončen,
vodovod, kanalizace: 21. 8.–18. 9. 2022,
komunikace: 12. 9.–22. 9. 2022.
Akce se provádí za úplné uzavírky po 
jednotlivých úsecích komunikace, pří-
stup pro pěší k sousedním nemovitos-
tem je zabezpečen.
Zodpovědný pracovník za rekonstruk-
ci plynovodu firmy GASSPO-p. Steiner, 
tel. 725 277 798, steiner@gasspo.cz.

Rekonstrukce MK Bozděchova ulice
Rekonstrukce silnice, oboustranných 
chodníků a veřejného osvětlení v úse-
ku Národních mučedníků-Školní.
Termín provedení:  1. 9.–7. 10. 2022.
Akce se provede za úplné uzavírky ko-
munikace, přístup pro pěší k sousedním 
nemovitostem bude zabezpečen.

Štěpánovice, prodloužení stezky pro 
chodce a cyklisty, Pod Borem
Výstavba nové stezky s jejím odvod-
něním, pokládka vodovodního řadu, 
pokládka chráničky pro budoucí ve-
řejné osvětlení a metropolitní síť. 
Termín provedení: 1. 9.–31. 10. 2022
Stavba se provede v zeleném pásu (pří-
kopu) podél silnic 1. a 2. třídy za částeč-
ného omezení provozu.

Chodník v ulici Haise Týneckého
Celoplošná oprava povrchu chodníku 
(vlevo ve směru k nádraží), výměna 
kabelu a stožárů VO.
Termín provedení: 15. 8.–12. 9. 2022
Akce se provede za úplné uzavírky chod-
níku. Přístup pro pěší k sousedním ne-
movitostem bude zabezpečen.

Voříškova ulice-stavební úpravy 
Úpravy šířkového uspořádání silnice 
a chodníků v úseku Niederleho – U 
Plynárny, úprava železničního přejez-
du a křižovatek s ulicemi U Plynárny 
a Čechova. Stavební vyznačení parko-
vacího pruhu v úseku od ulice U Ply-
nárny po ulici Podhůrecká formou vy-
sazených ploch v křižovatkách. V celé 
délce bude upravena šířka vozovky na 
7 m a zřízen parkovací pruh.
Termín provedení: 26. 9.–30. 10. 2022

Oprava účelové komunikace od ZK 
„Třešňovka“ po obec Štěpánovice – 
polní cesta vyznačená jako cyklotrasa.
Termín provedení: během měsíce 
září.
Stavba se provede za úplné uzavírky 
účelové komunikace.

Oprava účelové komunikace Pod Bo-
rem, ve směru k zahrádkářské kolonii 
„Třešňovka“
Termín provedení: 19. 9.–22. 10. 2022
Stavba se provede za úplné uzavírky ko-
munikace.

Oprava MK za kostelem v obci Křištín
Termín provedení: 19. 9.–14. 10. 2022
Stavba bude provedena za úplné uza-
vírky komunikace. Přístup pro pěší k 
sousedním nemovitostem bude zabez-
pečen.

Úprava odstavné plochy u hřbitova v 
obci Křištín
Provedení zpevnění zelené plochy po-
lovegetačními tvárnicemi.
Termín provedení: během měsíce 
září

Oprava účelové komunikace „ke 
mlýnu“ v obci Dehtín
Termín provedení: 5. 9.–30. 9. 2022
Stavba se provede za úplné uzavírky ko-
munikace.

Dále ve městě probíhá blokové čištění 
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, tpope-
lik@mukt.cz
• Petr Kodeš, 376 347 284, pkodes@
mukt.cz (kanalizace, vodovod)

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

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru

Opravy komunikací v Klatovech

Pořízení obrázku: srp 2019 © 2022 Google

Street View – srp 2019

Klatovy, Plzeňský kraj

 Google

390 Čechova
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Komunální  volby  se  bl íž í

Tyto volby se v některých oblastech 
liší od ostatních voleb. Např. tím, že 
v nich nelze hlasovat na voličský prů-
kaz; volič, který se v době voleb ne-
bude zdržovat v místě svého trvalého 
bydliště, nemůže ve volbách hlasovat. 
Dalším specifikem komunálních vo-
leb je, že pro volby do každého zastu-
pitelstva je vytištěn jeden hlasovací 
lístek (i oboustranně), kde jsou uve-
deny všechny strany, které podaly 
kandidátní listinu a byly registračním 
úřadem zaregistrovány. V Klatovech 
kandiduje do zastupitelstva města  
9 volebních uskupení:

Kompletní kandidátní listiny jsou zveřej-
něny na webu města - www.klatovy.cz/
mukt/volby.asp

Nejvýznamnější změnou z pohledu 
voliče je možnost, jakým způsobem 
může upravit hlasovací lístek:

• Volič může volit nejvýše tolik kandi-
dátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno (v Klatovech je to  
27 zastupitelů)

• Možnosti úpravy hlasovacího lístku:

1) Křížkem označit v rámečku před 
názvem volební strany pouze jednu 
volební stranu. Tím je dán hlas kandi-
dátům této volební strany v pořadí dle 

hlasovacího lístku v počtu, kolik činí 
počet členů zastupitelstva obce, který 
má být v obci volen.

2) Označit v rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany, nejvýše však tolik kan-
didátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno.

3) Kromě toho lze oba výše uvedené 
způsoby kombinovat, a to tak, že lze 
označit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem kan-

didáta další kandidáty z libovolných 
ostatních volebních stran. V tomto 
případě je dán hlas jednotlivě označe-
ným kandidátům. Z označené voleb-
ní strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandi-
dátům, kolik zbývá do počtu volených 
členů zastupitelstva.

• Pokud volič označí křížkem volební 
stranu, neoznačuje již v této volební 
straně konkrétní kandidáty. K označe-
ní kandidátů u této volební strany se  
v takovém případě nepřihlíží.

• Pokud volič neoznačí na hlasovacím 
lístku ani jednu volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek 
nevloží do úřední obálky, hlasovací 
lístek přetrhne nebo vloží do úřed-
ní obálky několik hlasovacích lístků  
do téhož zastupitelstva obce, je jeho 
hlas neplatný. Stejně tak, pokud kříž-
kem označí více kandidátů, než je čle-
nů zastupitelstva, anebo označí kříž-
kem více než jednu stranu. I v těchto 
případech je hlas neplatný.

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

Ve dnech 23. a 24. 9. 2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí.

Vylosované 
číslo

Název volební strany Lídr volební strany

1 NESTRANÍCI Ing. Martin Kříž
2 Sdružení pro Klatovy JUDr. Jiří Štancl
3 Demokratická strana zelených - 

ZA PRÁVA ZVÍŘAT - sdružení DSZ 
- ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK

Ivana Vlasáková

4 Svoboda a přímá demokracie 
(SPD)

Ing. Marie Pošarová

5 Občanská demokratická strana Mgr. Rudolf Salvetr
6 Piráti Klatovy Ing. Jiří Zavřel, MBA
7 KLATOVY21 RNDr. Kateřina Vágnerová
8 Komunistická strana Čech  

a Moravy
Jaroslav Rehák

9 Společná kandidátní listina  
ČSSD a hnutí ANO2011

Bc. Pavel Strolený
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Rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů – podzim 2022
V období od 2. 10. 2022 do 22. 10. 2022 budou na území města a integrovaných obcí rozmístěny velkoobjemové kontej-
nery určené pro odkládaní objemných odpadů. 

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

2. 10.-8. 10. 2022 9. 10.-15. 10. 2022 16. 10.-22. 10. 2022
Lidická ul. Luby – u jezu Tajanov
Sídliště Plánická BMX Luby – Silnice a.s. Zahrádky za Lázněmi
Procházkova – hřiště (2 ks) Luby – sídliště Kal
Zahrádky za fotbalovým hřištěm Sobětice Beňovy
Čechova ul. Štěpánovice Tupadly
Kounicova ul. Zahrádky Štěpánovice vlevo Drslavice
Cibulkova ul. – Propan (2 ks) Zahrádky Markyta (2 ks) Věckovice
Domažlické předměstí Točník (2 ks) Kydliny (2 ks)
Pod nemocnicí Otín Habartice
Horažďovické předměstí Vícenice Vítkovice
Zahrádky Pod Hůrkou Dehtín Pihovice
Havlíčkova ul. Čínov Křištín

Chaloupky Střeziměř
Zahrádky k letišti Dobrá Voda
Zahrádky Plánické předměstí Lažánky, Kosmáčov
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Kulturní přehled | září
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

1.  
čtvrtek

20:00 | POZVÁNKA DO PEKLA
USA, titulky, od 12 let, 105 minut, 130 Kč.
Thriller/horor.

2.  
pátek

17:00 | AFTER: POUTO
USA, titulky, od 12 let, 95 minut, 130 Kč.
Čtvrté pokračování romantické ságy.  

2.  
pátek

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

4.  
neděle

17:00 | RAKEŤÁK
USA, dabing, přístupno, 105 minut, 100 Kč.
Animovaný film s populárním Buzzem Rakeťákem.

4.  
neděle

20:00 | HÁDKOVI
ČR, od 12 let, 98 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie.

5.  
pondělí

20:00 | ŘEKNI TO PSEM
ČR, přístupno, 85 minut, 120 Kč.
Nová česká komedie. 

6.  
úterý

20:00 | BULLET TRAIN
USA, titulky, od 15 let, 127 minut, 120 Kč.
Akční  film s Bradem Pittem v hlavní roli.

7.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: PODEZŘELÁ
Jižní Korea, titulky, od 15 let, 138 minut, 100 Kč.
Kriminální thriller od režiséra „Oldboye“.

8.  
čtvrtek

20:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 140 Kč.
Premiéra velkofilmu o slavném vojevůdci.

9.  
pátek

17:00 | ARTHUR: PROKLETÍ
Francie, titulky, od 12 let, 87 minut, 110 Kč.
Horor.

9.  
pátek

20:00 | THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, dabing, od 12 let, 119 minut, 110 Kč.
Akční, dobrodružný, fantasy. 

10.  
sobota

17:00 | DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA, dabing, přístupný, 106 minut, 130 Kč.
Rodinný animovaný dobrodružný film.

10.  
sobota

20:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 140 Kč.
Velkofilm o slavném vojevůdci.

11.  
neděle

17:00 | PRINCEZNA REBELKA
Francie, dabing, přístupný, 89 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.

11.  
neděle

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

12.  
pondělí

20:00 | STŘÍDAVKA
ČR, od 12 let, 100 minut, 130 Kč.
Česká komedie.

13.  
úterý

20:00 | ARVÉD
ČR, od 12 let, 120 minut, 130 Kč. 
Mysteriózní psychologické drama.

14.  
středa

20:00 | ČERNÝ TELEFON
USA, titulky, od 15 let, 104 minut, 130 Kč.
Horor.

15.  
čtvrtek

20:00 | SLOVO
ČR, od 12 let, 104 minut, 120 Kč.
Nový český film.

16.  
pátek

17:00 | VYŠEHRAD: FYLM
ČR, od 15 let, 105 minut, 100 Kč.
Populární komedie.

16.  
pátek

20:00 | AFTER: POUTO
USA, titulky, od 12 let, 95 minut, 130 Kč.
Čtvrté pokračování romantické ságy.  

17.  
sobota

17:00 | MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Nejnavštěvovanější animovaný film.

17.  
sobota

20:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 140 Kč.
Velkofilm o slavném vojevůdci.

18.  
neděle

17:00 | THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, dabing, od 12 let, 119 minut, 110 Kč.
Akční, dobrodružný, fantasy.

18.  
neděle

20:00 | VSTUPENKA DO RÁJE
USA, titulky, od 12 let, 104 minut, 140 Kč. 
Romantická komedie s Georgem Clooneym a Julií Roberts.

19.  
pondělí

20:00 | HÁDKOVI
ČR, od 12 let, 98 minut, 120 Kč.
Česká komedie.

20.  
úterý

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

21.  
středa

20:00 | SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
USA, titulky, od 15 let, 90 minut, 120 Kč.
Horor.

22.  
čtvrtek

20:00 | INDIÁN
ČR, přístupno, 94 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s Karlem Rodenem v hlavní roli.

23.  
pátek

17:00 | ŘEKNI TO PSEM
ČR, přístupno, 85 minut, 120 Kč.
Česká komedie.

23.  
pátek

20:00 | AVATAR (3D)
USA, dabing, přístupno, 161 minut, 160 Kč.
Obnovená premiéra asi nejpopulárnějšího 3D filmu.

24.  
sobota

17:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 12 let, 125 minut, 140 Kč.
Velkofilm o slavném vojevůdci (verze přístupná od 12 let).

24.  
sobota

20:00 | TO NIC, DRAHÁ
USA, titulky, od 15 let, 123 minut, 130 Kč.
Thriller. V hlavní roli Harry Styles a Florence Pugh.

25.  
neděle

17:00 | MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, dabing, přístupný, 88 minut, 130 Kč.
Nejnavštěvovanější animovaný film.

25.  
neděle

20:00 | INDIÁN
ČR, přístupno, 94 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s Karlem Rodenem v hlavní roli.

26.  
pondělí

20:00 | VSTUPENKA DO RÁJE
USA, titulky, od 12 let, 104 minut, 140 Kč. 
Romantická komedie s Georgem Clooneym a Julií Roberts.

27.  
úterý

20:00 | BANGER
ČR, od 15 let, 111 minut, 120 Kč.
Nový český film. Drama s Adamem Mišíkem v hlavní roli.

28.  
středa

20:00 | INDIÁN
ČR, přístupno, 94 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s Karlem Rodenem v hlavní roli.

29.  
čtvrtek

20:00 | SPOLU
ČR, 117 minut, 120 Kč.
Nové české drama se Š. Kozubem, V. Žilkovou a dalšími.

30.  
pátek

17:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 140 Kč.
Velkofilm o slavném vojevůdci (verze přístupná od 12 let).

30.  
pátek

20:00 | ÚSMĚV
USA, titulky, od 15 let, 117 minut, 140 Kč.
Horor.

1.  
sobota

17:00 | BANGER
ČR, od 15 let, 111 minut, 120 Kč.
Nový český film. Drama s Adamem Mišíkem v hlavní roli.

1.  
sobota

20:00 | BUKO
ČR, přístupno, 112 minut, 140 Kč.
Nový český film.

JAN ŽIŽKA
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců 
své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal 
díky svým činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše, co vybu-
doval Karel IV., císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté 
pořádky se otřásají v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce 
Václav IV. je příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát 
v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů 
jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví - Jan Žižka.

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 | POSTŘEHY (NEJEN) ZE ŠUMAVY SUCHÝM PASTELEM  – 
až do konce října si můžete prohlédnout výstavu obrazů od Ing. Lenky 
Kohoutové. Krajinu, zejména  Šumavu a okolí, autorka maluje nejraději.
Čítárna | KŘIŠŤÁL – závěr třídílné etapy výstavek pod názvem Klatovy 
v ročních obdobích. Tentokrát si prohlédnete ruční práce a různé de-
korace. Členům a blízkým přátelům připomínáme dernisáž, která se 
uskuteční 7. září od 17 hodin.
Schodiště | NEČTU! POSLOUCHÁM ANEB PRŮVODCE BÁJEČNÝM 
SVĚTEM AUDIOKNIH – zveme vás na výstavu, kterou neminete na 
schodišti od 12. 9. do 31. 12. 2022. Obsahuje 13 závěsných panelů, na 
kterých uvidíte vtipné scénky ze života milovníků audioknih, audiokniž-
ních režisérů, herců, redaktorů, ale i recenzentů.
Galerie | MILADA HYNKOVÁ: ARADECOR – tato moderní textilní 
technika byla vytvořena v závodě Elitex ve Kdyni na principu netka-
né textilie Arachné. Milada Hynková od roku 1965 působí jako tamní 
výtvarnice. Po smrti akademického malíře Františka Šlegla převzala 
i vedení ateliéru a v roce 1990 získala patent na „Způsob spojování 
vzorovaných propletených textilií“. Výstava potrvá do konce října.
Oddělení pro děti a mládež | SVĚT BAREV – zveme vás na autorskou 
výstavu obrázků od bratrů Homolkových z Chudenic.
Refektář | JAHRESKRIPPE/OBRAZY ZE ŽIVOTA KRISTA
Výstava je přístupná veřejnosti ve dnech od 29. května do 28. září 2022 
(včetně), vždy v pátek, sobotu, neděli v době od 10.00–16.00.

1. 9. 
čtvrtek

20.00 | nádvoří jezuitské koleje
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Ochotníci z divadelní společnosti Tyjátr nás hrou Sen noci 
svatojánské v jednom večeru přenesou hned do několika 
světů, které se magicky i komicky propojí. Dovolí nám na-
hlédnout do řady osudů. Mladí milenci, noblesní vládci 
Athén, směšní a snaživí řemeslníci i kouzelné bytosti svě-
ta elfů a víl se potkávají v prostoru kouzelného lesa a ve 
svátečním čase „středoletní noci“, ve kterém svět, který byl 
naruby, snad opět nabude řádu. Je to nejen příběh opěto-
vané i neopětované lásky, planoucí i vyhaslé touhy, žárli-
vosti a zloby, ale také břitké ironie, zlomyslnosti a vtipně 
neohrabané snahy uplatnit své chabé schopnosti a zalíbit 
se vrchnosti. Tedy všeho, co důvěrně známe z vlastních i 
cizích životů. Proto není divu, že Sen noci svatojánské patří 
k divácky nejoblíbenějším, a tudíž nejhranějším titulům her 
Williama Shakespeara.

21. 9. 
středa

19.00 | refektář jezuitské koleje
SÁRA MEDKOVÁ: DE PROFUNDIS
Nenechte si ujít další jedinečný klavírní koncert tentokrát 
se Sárou Medkovou, která je mj. laureátkou mezinárodních 
soutěží ,jako jsou např. Yamaha Competition, Concorso Ar-
gento v Itálii, Mezinárodní klavírní soutěž Josefa Suka aj.

22. 9. 
čtvrtek

18.00 | společenský sál knihovny
DANA A FRANTIŠEK ŠKŮRKOVI: WOLF MAYER
Přednášku o životě Wolfa Mayera, jednoho z nejvýznamněj-
ších představitelů židovské hebraistiky počátku 19. století a 
propagátora židovského osvícenství, povedou členové spol-
ku Synagoga Klatovy, z. s., manželé Škůrkovi.

26. 9. 
pondělí

13.00–16.00 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM
Zveme všechny, kteří rádi tvoří, lepí a malují ,na knihovnic-
ké kutilství, na kterém se bude vyrábět papírová záložka 
nejen do knihy.

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

od 5. 9. 
pondělí

9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

od 10. 9. 
sobota

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ

7. 9.
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
SETKÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH 
povídání, hraní společenských her

14. 9.
středa

13:30 | kino Šumava
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
promítání filmu 

21. 9.
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
CO VÍ VĚDA O DLOUHOVĚKOSTI? 
přednáší Ing. Zdenek Svoboda, CSc.

M Ě S T O  K L AT O V Y
w w w.klatov y.cz

8.-10. 9. 
pá-ne

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

15. 9. 
čtvrtek

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY

17. 9. 
sobota

náměstí Míru
V BARVÁCH BABÍHO LÉTA 
Bohatý kulturní program, od 17:30 koncert skupiny Pepeto.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

16. 9. 
pá

19:00 | Kulturní dům Klatovy
LAKOMEC, PITOMEC... NAKONEC?
Divadelní představení Ochotnického divadla Bolešiny.
Vstupenky v předprodeji.

23.-24. 9. 
pá,so

10:00-17:00 | Kulturní dům Klatovy
VÝSTAVA HUB
Po roce opět oblíbená výstava hub v atriu kulturního domu.

28. 9. 
středa

10:00-17:00 | náměstí Míru
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Vystoupí skupina Animata a Krless. Chybět nebude tradič-
ní Svatováclavský průvod s družinou, trubači, tanečnice, 
šermířský turnaj. Nově v Divadelní ulici: jezdci na koních, 
bubeníci, vojáci, kočár, trubač, kejklíř, hudebníci, tanečni-
ce, vojenské ležení a ukázka šermu, řemeslný trh - jarmark  
a stánky s občerstvením.

28. 9. 
středa

19:00 | sál radnice | SMYČCOVÉ KVARTETO KUBELÍK 
KVARTET + ROBERT PACOUREK  /KLARINET/
koncert ke státnímu svátku

30. 9. 
pátek

19:00 | Kulturní dům Klatovy
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Nylonový věk – první tři euforická poválečná léta – byla do-
bou největšího rozkvětu českého swingu. Vynikající hudební 
materiál z repertoiru skvělých českých bigbandů tohoto ob-
dobí. V koncertní show předvede Ondřej Havelka se svým 
uskupením Melody Makers hotjazzové fláky z této vrcholné 
éry bigbandového swingu, tuze žhavé!
Vstupenky v předprodeji.

Předprodej → www.mksklatovy.cz

PASK - PAVILON SKLA KLATOVY
w w w.pask-klatov y.cz

do 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. 

22. 9. 
– 27. 11. 

VŠECHNY BARVY DUHY – SKLO DOBY BIEDERMEIERU 
A DRUHÉHO ROKOKA
První polovina 19. století byla ve sklářství doslova explozí 
barev, barevné kontrasty pak zvýrazňovalo i několikaná-
sobné vrstvení. Zásluhu na rozvoji nových barevných sklo-
vin měli i v širokém evropském kontextu především šuma-
vští skláři. Výstava exponátů zapůjčených z českých muzeí a 
soukromých sbírek představuje pestrou přehlídku toho, co 
již tehdy skláři dokázali.

24. 9. 
sobota

10.00-17.00
TVŮRČÍ DÍLNA – VE ZNAMENÍ KVĚTOMLUVY 
Motiv květin v nejrůznějších sklářských technikách. Živé a 
skleněné květy. Seznámení s téměř již zapomenutou květo-
mluvou. V rámci projektu Plzeň tvořivá – Víkend otevřených 
ateliérů. 

24. 9. 
sobota

17.00 | PŘEDNÁŠKA – KVĚTINOVÉ DEKORY SKLA  
Přednáška kurátorky PASKu Jitky Lněničkové o květinových 
a jiných rostlinných dekorech v průběhu staletí v českém 
skle. Po přednášce následuje komentovaná prohlídka ak-
tuální výstavy. 
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STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
w w w.divadlo.klatov ynet .cz

9. 9.  
pátek

19:30 | předplatné skupiny B
VEJŠLAP - PETER QUILTER  
Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra 
před nimi. Cíl je jasný: překonat krizi středního věku. Ko-
mediální oslava přátelství, přírody a života. Divadlo Ungelt 
si připravilo svižnou komedii o značně různorodé trojici 
mužů, která má diváka nejen pobavit, ale také skrývá hlub-
ší psychologický přesah postav, které řeší téma vlastního 
stárnutí a smrtelnosti.
Scéna a režie: Pavel Ondruch, Hrají: Martin Písařík, Jan Ho-
lík, Petr Stach

18. 9.  
neděle

19:30 | předplatné skupiny C
HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED - EDWARD TAYLOR  
Bláznivá komedie, která se strhne kolem jedné malé, ale 
nutné lži. Jim, který žije nesezdán se svou milenkou, pozve 
na návštěvu šéfa s chotí. Šéf je ovšem členem Ligy pro mo-
rálku a nesnáší, když jsou jeho podřízení ve svazku „na psí 
knížku“. Jim si tedy musí opatřit „manželku“ na jeden večer, 
což jeho milenka odmítá. Do hry tedy vstupuje pitoreskní 
uklízečka, Jimova snaživá asistentka, a vír nedorozumění 
je roztočen...
Režie: Jana Kališová, Divadlo Palace
Hrají: Marek Adamczyk, Marta Dancingerová, Nela Boudo-
vá, Henrieta Hornáčková / Dominika Býmová, Josef Carda / 
Karel Vlček, Vlasta Žehrová

21.,22. 
9.  

st, čt

19:30 | REBELOVÉ  
Na prkna klatovského divadla se po úspěšné červnové pre-
miéře vrací již 10. muzikálový příběh Základní umělecké 
školy J. Kličky Klatovy, který tentokrát vychází ze známého 
muzikálového filmu Rebelové.
Účinkují: žáci a učitelé ZUŠ J. Kličky Klatovy, Literárně dra-
matický, Taneční obor ZUŠ a hosté, choreografie: Markéta 
Lukášová, hudební nastudování: Jaroslav Pleticha, režie: 
Vladimír Kabrt, hudební složku zajišťuje Komorní muziká-
lový orchestr a pěvecký sbor Fialky

25. 9.  
neděle

15:00 | předplatné skupiny D
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA 
Veselá hudební pohádka je plná humoru i melodických a 
vtipných písniček Zdeňka Rytíře. Na první pohled se zdá, že 
je to obyčejné království, ale opak je pravdou! 
Režie: Libor Jeník, Divadelní společnost Agáta, Hrají: Kateři-
na Zapletalová / Natalie Venturová, Marek Zeman / Ondřej 
Hyneš, Patrik Vojtíšek a další.

26. 9.  
pondělí

19:30 | DUETY -  PETER QUILTER  
Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí mezi 
muži a ženami. Čtyři herecké a pěvecké duety. Dva život-
ní ztroskotanci seznamující se na inzerát, velký šéf se svojí 
věrnou sekretářkou, manželský pár na dovolené snů, a ne 
úplně nejmladší nevěsta, co se za „podpory“ svého cynické-
ho bratra vdává již potřetí. 
Režie: Jakub Nvota, Studio DVA divadlo, Hrají: Monika Ab-
solonová, Filip Blažek

29. 9.
čtvrtek

17:00 | UŽ TO SVIŠTÍ...  
Muzikál o přátelství a lásce, jež vyléčí každé neštěstí.
V hlavních rolích: Veronika Sýkorová, Petr Hromada, Leon-
týna Tomášková, Mia Pěkný, Eliška Baarová, Kamila Teršo-
vá, vedlejší role: děti z dramatického kroužku DUHA DDM 
Klatovy, tanec: děti z tanečního kroužku Delfíni, Delfínci a 
Delfíňátka DDM Klatovy, scénář: Ludmila Tomášková a Jiří 
Mužík, režie: Ludmila Tomášková, vstupenky v předprodeji 
v DDM Klatovy

30. 9.  
pátek

19:30 | předplatné skupiny K 
RACHMANINOV & IGOR ARDAŠEV & PLZEŇSKÁ 
FILHARMONIE  
Plzeňská filharmonie, dříve Plzeňský rozhlasový orchestr, 
je těleso s pevnou tradicí a renomé a je orchestrem žáda-
ným na jevištích v České republice i v zahraničí. Orchestr 
podniká četná zahraniční turné a vystupuje na prestižních 
pódiích Evropy a USA.
Program: Sergei Rachmaninoff: Klavírní koncert č. 1 (30´) 
Akira Ifukube: Sinfonia Tapkaara (27´)
Sólo: Igor Ardašev
Dirigent: Chuhei Iwasaki

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

Od 26. září 2022 do 6. října 2022 je muzeum z důvodu instalace nových 
výstav pro veřejnost uzavřeno!!! Děkujeme za pochopení.

6. 9. 
úterý

17:00 | výstavní sál 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ HISTORIE 
SPORTU V KLATOVECH
Provází autorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová; vstupné 
60/30,- Kč. Nutná rezervace předem do 2. 9. 2022 na tel.: 
376 326 362, nebo info@muzeumklatovy.cz.

9.-10. 9. 
pá-so

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
V tyto dny je do všech výstav v muzeu snížené vstupné.

24. 9. 
sobota

14:00 | výstavní sál 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ HISTORIE 
SPORTU V KLATOVECH
provází autorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová; vstupné 
60/30,- Kč. Nutná rezervace předem do 21. 9. 2022 na tel.: 
376 326 362, nebo info@muzeumklatovy.cz.

do 25. 9. výstavní sál, chodba I. NP a přednáškový sál 
HISTORIE SPORTU V KLATOVECH

do 25. 9. schodiště
SPORTOVCI VE FOTOGRAFII 
Výstava fotografií sportovců, starých plakátů a pozvánek ze 
sportovních akcí.

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

do 11. 9.  Galerie Klenová | HEBKÉ 
Vystavující umělkyně: Micha Wille (Rakousko), Ursula Susa-
nne 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. 

do 31. 10.  SOCHY V ULICÍCH 
Festival současného umění ve veřejném prostoru města 
Klatovy.

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.

6. 9. 
úterý

14:00 | JSME TU ZPĚT PO PRÁZDNINÁCH 
povídání 

13. 9. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY
pojďte s námi vyrábět

15.-18. 9. 
čt-ne

REKONDIČNÍ POBYT V ANNÍNĚ
 

20. 9. 
sobota

PŘEDNÁŠKA MUDR. PETEROVÉ  A NÁVŠTĚVA PRAHY
akce mimo klubovnu

27. 9. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY
pojďte s námi vyrábět 2

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

1. 9. 
čtvrtek

15:00 | ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY
Přihlašování do kroužků pro školní rok 2022/2023 bude 
spuštěno 1. září od 15:00 na našich webových stránkách 
(ddm-klatovy.cz). Postup, ostatní informace a rozpis krouž-
ků zveřejníme na webovkách, Facebooku a Instagramu.

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

3. 9. 
pátek

20:00 | hudební zahrada
SUNLIT PYRAMID

17. 9. 
pátek

20:00 | hudební zahrada
VANUA 2 - 8. NAROZENINY VLAŠTOVKY
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

FOTBAL
4. 9.

neděle
16:00 | 1.B třída | hřiště umělé trávy Klatovy
KLATOVY B  - TJ CHOTĚŠOV

10. 9.
sobota

17:00 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY  - TJ JISKRA DOMAŽLICE B

18. 9.
neděle

16:00 | 1.B třída  | hřiště umělé trávy Klatovy
KLATOVY B - TJ ŠTĚNOVICE

24. 9.
sobota

16:30 | Divize A | hřiště Rozvoj Klatovy
KLATOVY - SK PETŘÍN PLZEŇ

FOTBALGOLF
3.-4. 9.

so-ne
9:00 | CFGL turnaj Klatovy | Hřiště Fotbalpark Klatovy
17. A 18. LIGOVÝ REGIONÁLNÍ A NÁRODNÍ TURNAJ 
CFGL KLATOVY

HOKEJ
6. 9.

úterý
18:00 | Přípravné utkání | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - PŘÍBRAM

11. 9.
neděle

18:00 | Přípravné utkání | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - PASSAU BLACK HAWKS 

16. 9.
pátek

18:00 | Přípravné utkání | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - CHEB

Ú H L AVA , O . P. S . 
w w w.uhlava.cz

7.,8. 9. 
st, čt

středa 13.00-15.00 | čtvrtek 8.00-10.00
ZÁPIS KE STUDIU UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU ZČU 
v akademickém roce 2022/2023. V nabídce je letos pět 
předmětů (více na www.uhlava.cz). Místem konání zápisu 
je Vzdělávací centrum Úhlava, o. p. s. (Plánická 174), 1. pa-
tro.

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

1. 9. 
čtvrtek

19:00 | ČLENSKÁ SCHŮZE
Posezení zájemců o regionální dění a historii v salonku re-
staurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech. 

OSTATNÍ
12. 9. 
26. 9.

17:00 | restaurace GRAND
HUDEBNÍ SKUPINA BRÁCHOVÉ
Lidová i taneční hudba, kterou skupina zahraje k poslechu i 
tanci. Občerstvení, kvalitní hudba a zábava zajištěné.

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

6. 9. 
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 progra-
mu bude beseda s hostem večera, s historikem Lukášem 
Kopeckým.

11. 9. 
neděle

6:30 | NAUČNĚ POZNÁVACÍ VÝLET
PANENKO SKÁKAVÁ, TY TO VIDÍŠ
Bečov – hrad se zámkem, muzeum praní a žehlení, botanic-
ká zahrada, Skoky – poutní kostel Navštívení Panny Marie. 
Prohlídky s výkladem a tradiční oběd zajištěn. Sraz v 6:15 
hod. v  Jiráskově ulici (za hradbami).

17. 9. 
sobota

13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
IKONICKÝ KOMÍN
Roupov – prohlídka zříceniny s průvodcem. Buřty s sebou. 
Sraz a odjezd účastníků v Jiráskově ulici (za hradbami) ve 
12:50 hod. 

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

Nabídka kroužků a kurzů MKS

Tancování pro dospělé s Františkem 
Čermákem
Čtyři samostatné kurzy pro nadšen-
ce do tance, které jsou vhodné i pro 
ty, kteří netančí, ale ví, že nikdy není 
pozdě začít s něčím novým. Kurzy se 
rozdělují na Round, Squere, Country 
pro seniory a Tennesse. 

ROUND DANCE - začátečníci/pokročilí
Round dance jsou párové latinsko-
-americké a standardní tance s ná-
povědou moderátora, který provádí 
účastníky tancem, baví je a vyučuje 
figury z různých rytmů, např. Cha-ha, 
Rumba, Jive, Slowfox, 2 step, Waltz, 
Bolero, Mambo a dalších. Při tomto 
tanci se jedná o moderní formu výuky 
latinsko-amerických a standardních 

tanců pro širokou veřejnost, kde se 
neklade důraz na styling, ale hlavně 
na to, aby se účastníci kurzu tancem 
opravdu bavili.

SQUARE DANCE
Tance ve čtverylkách (formace 8 lidí 
= 4 párů) s nápovědou Callera – to je 
Square dance. Caller je stejně jako u 
Round dance moderátor, který prová-
dí lidi tancem, baví je a vyučuje daný 
styl. Dochází k proplétání, výměně a 
střídání partnerů při tanci, na konci 
se však každý vrátí ke svému partne-
rovi. Moderní forma country tanců 
pro širokou veřejnost, kde se vyučují 
pouze chodné kroky. Jedná se o nej-
jednodušší formu tance a tím pádem 
se tento styl může naučit každý.

Country tancování pro seniory
Skupinové, ale i párové tance v poma-
lejším rytmu.  Tento kurz je určen pro 
páry. Není však podmínkou, aby byly 
smíšené. Tancování není kontaktní, 
a proto je zcela běžné, že tančí dvě 
dámy nebo dva pánové spolu.

Mažoretky Modern
Mažoretky jsou tanečnice, jejichž hlav-
ním nástrojem je hůlka. Kroužek vede 
Michaela Staňková, která má se svý-
mi svěřenkyněmi za sebou nejeden 
úspěch. V roce 2014, 2015, 2018 zís-
kaly titul Mistři České republiky, v roce 
2017 I. Vicemistři České republiky,  
o dva roky později II. Vicemistři České 
republiky a I. Vicemistři Evropy 2014 
a následně dvakrát v roce 2018. Titul 

Každé září se vítá nový školní rok. Co by to však bylo za dětství, kdyby děti znaly jen 
povinnosti a žádnou zábavu? Proto nabízíme v Městském kulturním středisku něko-
lik kroužků. Aby si ale na své přišli i dospělí, otevíráme opět několik kurzů i pro ně. V 
tomto článku bychom vám je rádi představili. 
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II. Vicemistr Evropy získala děvčata i v 
roce 2015. Pokud přemýšlíte, kam své 
děti přihlásit, 14. září se v Kulturním 
domě bude konat nábor, takže jsou 
všechny budoucí mažoretky zvány. 
Těšíme se na Vás!

Orientální a břišní tance
Tento kurz je určen všem, kteří tancují 
pro radost. Zároveň nabízíme vystou-
pení jedné nebo více tanečnic orien-
tálního břišního tance na libovolné 
společenské akce (firemní plesy, ma-
turitní plesy, rauty, letní party, naro-
zeninové oslavy, večírky atd.) Počet 
vystoupení záleží na Vás. Rádi vyho-
víme zvláštnímu přání nebo požadav-
ku. Cena za vystoupení je určována na 
každou akci individuálně, podle počtu 
tanečnic, délky a času vystoupení, dal-
ších požadavků, místa konání atd.

Taneční pro dospělé
Taneční pro dospělé probíhají pod ve-
dením zkušeného lektora Jiřího Hájka 
s partnerkou. Kurzy budou zahájeny 
18. září 2022 a mohou se přihlásit jak 
začátečníci, tak i pokročilí. Kurzy ne-
jsou věkově omezeny.

Taneční pro mládež
MKS Klatovy plánuje na podzim 2022 
Kurz tance a společenské výchovy. 
Lekce budou probíhat každý čtvrtek 
od 8. září 2022 od 19:00.

Sebeobrana (ne)jen pro ženy
Vedoucím lektorem je Mgr. Jaroslav 
Vágner, který vás provede 12 lekce-
mi. Absolvujte kurz sebeobrany pod 
vedením certifikovaných profesionál-
ních lektorů a získejte sebedůvěru. 
Vhodné pro všechny věkové kategorie 
18+. Po ukončení získá každý účastník 
certifikát o absolvování kurzu. 

Taneční skupina Modern
Pro školní rok 2022/2023 nebude bo-
hužel možné z důvodu plné kapacity 
přijmout nové účastníky. 

Kondiční cvičení
Toto cvičení spočívá v provádění fy-
zické aktivity, která má za cíl udržení  
a zlepšení fyzické kondice člověka. 
Kondiční cvičení by se mělo stát nedíl-
nou součástí zdravého životního stylu. 
Přispívá také k udržení nebo snížení 
hmotnosti a k udržení a rozvoji pohy-
bových schopností. Kondiční cvičení 
má také blahodárné účinky na preven-
ci před kardiovaskulárními a civilizač-
ními chorobami. Kurz vede Ing. Ale-
na Lorencová Balíková ve spolupráci  
se svými lektorkami.

Kurz paličkování 
Paličkování je známé jako tradiční 
technika výroby krajek. Kurz probíhá 
dvakrát za měsíc, vždy v lichý týden  
a vede jej Mgr. Olga Kováříková.

Šermdivadlo Clatonia
Šermdivadlo Clatonia vzniklo v květ-
nu 1989. Vystupuje výhradně s vlastní 
tvorbou a choreografií, zaměřuje se 
na období gotiky, renesance, baroka, 
ale i starší či novější. Kurz vede Petr 
Kepka. 

Na veškeré aktivity se můžete přihlásit 
na našich webových stránkách www.
mksklatovy.cz, s případnými dotazy 
se můžete obrátit na Libuši Rubášo-
vou, e-mail: rubasova@mksklatovy.cz, 
tel.: 602 121 608, která má na starost 
kroužky a kurzy.

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy 
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Obce Klatovska – Střeziměř

Střeziměř uzavírá údolí, nad nímž se 
vypíná vrch Boudovka, který s ne-
celými 729 metry je místem s nej-
vyšší nadmořskou výškou na území 
města Klatov. Jedna zvláštnost byla 
krátce spjata s touto dominantou –  
v 80. letech minulého století zde byl 
vybudován objekt vojenské raketo-
vé základny. Za dobré viditelnosti se 
z Boudovky, zejména severním smě-
rem, otevírá úžasný pohled na široký 
segment daleké krajiny od nejvyšší 
hory Českého lesa - Čerchova až po 
královský hrad Radyně. Na severním 
úpatí kopce pramení Srbický potok. 
Vesnicí vede cyklotrasa číslo 2285  
a turistická, červeně značená cesta  
z Klatov do Velhartic.

V obci Střeziměř je 36 popisných čísel 
a žije zde okolo 60 trvale přihlášených 
obyvatel. Katastr obce zabírá plochu 
téměř 5 km čtverečních a na jeho 
území se nachází ještě malá osada 
Dobrá Voda se sedmi popisnými čísly.  
V centru Střeziměře je náves, jíž do-
minuje kaplička, která byla postavena  
v roce 1953 a je zasvěcena sv. Anto-
nínu. V oploceném nádvoří kapličky je 
umístěn žulový pomník na památku 
obětem první světové války. Hlavním 
organizátorem jeho zřízení, tehdy na 
jiném místě této návsi, byl v roce 1934 
místní sbor dobrovolných hasičů. 

Podle dochovaných písemných pra-
menů tvrz a pravděpodobně i ves 
Střeziměř vznikly v počátku 2. polovi-
ny 14. století. Panské sídlo - vodní tvrz 
si podle těchto dokumentů zřejmě 
nechal zbudovat první známý majitel 
Střeziměře Volkmar. Tvrz byla prav-
děpodobně čtyřhranného půdorysu 
a byla opevněna vodním příkopem 
a vnějším valem. Byla umístěna ne-
daleko poplužního dvora, na mokři-
naté louce v blízkosti rybníka. Někdy 
během 16. století byla renesančně 
upravena a zřejmě i rozšířena, o čemž 
svědčí její vyobrazení na vedutě v ze-
leném pokoji týneckého zámku. Jako 
panské sídlo fungovala až do poloviny 
17. století. Na místě, kde tvrz stáva-
la, dnes již nejsou v terénu viditelné 
výrazné stopy. Jen opodál, v blízkém 
svahu, je už jen málo patrný vstup  
do chodby, která je spojována s tvrzí.

Podle údajů v místních kronikách byly 
Střeziměř i Dobrá Voda od roku 1920 

samostatnou obcí. Od 1. ledna 1976 
byly částí obce Chlistov a od 1. čer-
vence 1985 jsou Střeziměř a Dobrá 
Voda částí města Klatovy. V obci dlou-
hodobě funguje občanská aktivita na 
bázi velmi dobré úrovně spolupráce 
místních spolků se samosprávou. Na 
tomto základě byla vybudována řada 
obecních staveb, které slouží nejen 
spolkům, ale i veřejnosti. Takto byly 
postaveny objekty hasičské zbrojnice 
v roce 1974 nebo přístavba společen-
ské místnosti k obecní budově č.p. 3 v 
roce 2004 či naposledy sklad sportov-
ního nářadí ve víceúčelovém areálu v 
roce 2017.

Nicméně tyto stavby mohly být  
v naší obci zrealizovány jen díky sku-
tečnosti, že místní občané aktivně  
a nezištně přispěli k jejich zbudování, 
za všestranné podpory úřadu místní 
samosprávy. Město Klatovy na pře-
lomu století zajistilo komplexní re-
vitalizaci obecního rybníku Parkáň  
a rovněž obnovu rybníku U Kumbalů. 
Na základě požadavku obce, k omeze-
ní škod při přívalových deštích, město 
Klatovy zajistilo na území celého ka-
tastru komplexní pozemkové úpra-
vy se záměrem vytvoření souvislých 
obecních pozemků v lokalitách, kde  
na náklady státu mohou být zbudo-
vána protipovodňová opatření. První 
bylo zrealizováno nad obcí směrem  
na Běšiny formou protáhlého terén-
ního zvlnění úpatí svahu podél vrs-
tevnice a zpevnění dna navazujícího 
odvodního koryta s přepážkami, za-
chycujícími prvotní nápor vody při 
náhlých přívalových deštích. Měs-
to rovněž schválilo realizaci výkupu 
pozemků poblíž centra obce, které 
těsně navazovaly na obecní. Tím byl 
vytvořen základ pro vznik nového ví-
ceúčelového areálu v obci. Dále pak, 
prostřednictvím odborné firmy, měs-
to Klatovy zajistilo nutné terénní úpra-
vy tohoto areálu, včetně vyhloubení a 
zadláždění dna koryta kolem jeho ob-
vodu. 

Obec se nachází cca 7,5 km jihovýchodně od Klatov. 
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Na základě požadavků osadního vý-
boru Město Klatovy zajišťuje jejich po-
stupnou realizaci, a to zejména kom-
plexní i operativní opravu obecních 
komunikací, včetně jejich zimní údrž-
by, opravu a údržbu obecních budov, 
servis spojený s veřejným osvětlením 
obce či výkup nebo prodej  pozemků 
z důvodu narovnání majetkoprávních 
vztahů apod. 

Samostatnou kapitolu si zaslouží 
zmínka o činnosti spolků, působících 
na území obce. Jsou jimi  Sbor dobro-
volných hasičů Střeziměř a Myslivecké 
sdružení Boudovka Střeziměř. 

Sbor dobrovolných hasičů Střeziměř 
byl založen v roce 1927. Měl tehdy 17 
zakládajících členů. V té době sbor za-
koupil starší ruční stříkačku. V mezivá-
lečném období bylo přistoupeno k bu-
dování hasičského skladiště na návsi. 
V tomto období byla organizována 
i divadelní představení a pořádány 
plesy. Po válce byla činnost sboru ob-
novena a po sloučení okrsků Mochtín 
a Chlistov došlo k oživení okrskových 
soutěží. V roce 1958 sbor obdržel mo-
torovou stříkačku PS 8. V roce 1974, 
jak již bylo zmíněno, byla svépomoc-
ně postavena hasičská zbrojnice  
a z vlastních prostředků sboru zakou-
peno vozidlo ŠRND, které bylo v roce 
1984 nahrazeno vozidlem ROBUR,  
a to opět z vlastních prostředků.  
V roce 2004 bylo na náklady zřizovate-
le Města Klatovy zakoupeno starší vo-
zidlo AVIA DA - 30, které sboru slouží 
dodnes. V současném období má sbor 
zásahovou jednotku zařazenou jako 
JPO5. Město Klatovy, jako zřizovatel, 
vychází vstříc požadavkům sboru pro 
zajištění jeho činnosti i materiálního 
vybavení. A jak již bylo dříve uvedeno, 
také zázemím - zbudováním víceúče-
lového areálu s hasičským cvičištěm 
v roce 2015 a při financování stavby 
skladu sportovního nářadí formou 
svépomoci o dva roky později. Sbor 
pořádá a zajišťuje kulturní a společen-
ské akce v obci. Od roku 1982 sbor 
obnovil a každoročně udržuje tradi-

ci stavění májky. V desetiletém cyklu 
pořádá oslavy výročí svého založení. 
Za zmínku stojí zajímavost, že v roce 
1977, při oslavě 50. výročí založení, 
sbor uspořádal sraz rodáků, kterého 
se zúčastnilo 240 osob. 

V současnosti má sbor celkem 47 čle-
nů. Jeho soutěžní tým mužů se kaž-
doročně zúčastňuje několika soutěží  
v rámci pouťových pohárů, memoriá-
lů, ale také dlouhodobých soutěží, ja-
kou je např. Pošumavská hasičská liga 
apod. Pravidelně se zúčastňuje soutě-
že v rámci okrsku, kde zaujímá přední 
umístění. Na tomto základě dále po-
stupuje do vyřazovací soutěže a podle 
umístění v této kvalifikaci má možnost 
postoupit až do finálního okresního 
kola. Soutěže na těchto úrovních pro-
bíhají ve dvou disciplínách - štafetě  
a klasickém požárním útoku. V posled-
ních 10 letech, pomineme-li výpadek z 
let 2020 a 2021 z důvodu pandemie, 
tým zaznamenal velmi pozoruhodné 
výsledky. Statisticky vzato, za toto ob-
dobí soutěžní tým mužů na soutěžích 
v rámci okrsku dokázal v 7 případech 
zvítězit a jednou zaujal 2. příčku. Ve 
vyřazovacích soutěžích zaujal v 5 le-
tech po sobě jdoucích 1. místo, jednou  
3. místo a jednou 6. místo. V okresních 
kolech tým pak dokázal ve 3 letech 
po sobě jdoucích zvítězit, jednou byl 
na 2. místě a dvakrát zaujal 6. příčku. 
Na těchto výsledcích jsou nejcennější 
navazující vítězství v okresních kolech 
14. 6. 2014 v Dlouhé Vsi, 20. 6. 2015 
v Čejkovech a 18. 6. 2016 v Malém 
Boru. Pro umocnění tohoto perfektní-
ho výkonu je nutné uvést, že v těchto 
3 letech dokázalo družstvo mužů SDH 
Střeziměř zvítězit současně jak v před-
cházejících okrskových, tak i ve vyřazo-
vacích soutěžích před okresními koly. 

Takto dosažený absolutní hattrick je 
fenomenální úspěch soutěžního týmu 
mužů SDH Střeziměř a zcela unikátní 
výsledek, na který nikdo jiný z konku-
renčních týmů zatím nedosáhl. 

Myslivecké sdružení Boudovka Stře-
ziměř vzniklo jako spolek ve své stá-
vající podobě v roce 1993. V současné 
době myslivecky hospodaří ve spole-
čenství v honitbě Střeziměř - Boudov-
ka o celkové výměře 970 ha. Honitba 
pokrývá katastrální území Střeziměře, 
Křištína, Chlistova a Tržku. V honitbě 
jsou stanoveny normované stavy pro 
zvěř srnčí a zajíce polního. Z dalších 
druhů zvěře se zde vyskytuje zejména 
prase divoké, jelen evropský a ze vzác-
nějších druhů např. rys ostrovid nebo 
jeřábek lesní. MS je členem „Dobro-
volné oblasti chovu daňčí zvěře Úliš-
tě“. MS má v současné době 25 členů, 
kteří společně pečují o zvěř a podílí se 
na zlepšení životního prostředí pro ni. 
Sdružení pořádá lovecké akce a v zá-
věru sezóny je i pro širokou veřejnost 
uspořádána Poslední leč. Sdružení 
spolupracuje i s dalšími spolky, ze-
jména s místními sbory dobrovolných 
hasičů a místní samosprávou.

Na úplný závěr chci za osadní vý-
bor velmi poděkovat všem občanům 
Střeziměře a Dobré Vody, zejména 
však členům výše uvedených spolků, 
za příkladnou spolupráci. Poděkování 
rovněž náleží městu Klatovy, Technic-
kým službám města Klatov a Správě 
nemovitostí Klatovy za velmi dobrou 
spolupráci a vstřícný přístup při řeše-
ní požadavků pro naplňování potřeb 
naší obce.

Josef  Holeček
předseda osadního výboru



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J1 6

Jak cestovala fenka 
z Chorvatska do Klatov a zpět

Dne 21. 6. 2022 byla na kruhovém ob-
jezdu u Tajanova odchycena strážníky 
městské policie černá fenka a byla 
převezena do útulku pro nalezené  
a opuštěné psy, který je provozován 
Technickými službami města Klatov.  
V útulku, stejně jako každého jiného 
dovezeného pejska, se fenky ujala 
paní Miloslava Šeflová.

Jedním z prvotních úkonů, pokud je 
do útulku dovezen nalezený pes, je 
kontrola čipu, pokud je u psa zjištěn. 
Dovezená fenka čipovaná byla. Kon-
trolou čísla čipu bylo zjištěno, že ne-
odpovídá žádnému z registrů v České 
republice. Díky spolupráci s dalšími 
lidmi, kteří se registrací psů zabývají, 
bylo ověřeno, že se jedná o čip regist-
rovaný v Chorvatsku.

Jednalo se o úžasnou, přítulnou  
a hodnou fenku, která byla křížencem 
Cane Corso. Jak prohlašuje pí Šeflo-
vá: „Fenka snad milovala všechny lidi, 
s každým byla ihned kamarád. Byla 
vybrána pohodová rodina z Nýrska, 
kde by fenka po skončení karantény  
v útulku našla nový domov. Fenku 
jsme pojmenovali Rozárka.“

Před umístěním Rozárky novým ma-
jitelům však paní Šeflová nelenila, 
zapojila řadu svých přátel i rodinných 
příslušníků, kteří se pokusili kontak-
tovat útulky v Chorvatsku. Během 
několika málo dnů se ozvala z Chor-
vatska majitelka fenky s tím, že fenka 
byla v Chorvatsku 17. června tohoto 
roku ukradena. Po několika vyměně-
ných mailech bylo jasné,  že se jedná 

opravdu o nalezenou fenku, která se 
jmenuje Bonnie, byl dokonce poslán i 
ofocený očkovací průkaz.

Byl znám správný majitel, bylo známo, 
odkud se do Klatov fenka dostala. Ne-
bylo sice zřejmé, jak se sem dostala, 
ale to byl v tu chvíli zástupný problém, 
který se dále neřešil. Naopak se řešilo, 
jak dostat Bonnie k její majitelce. 

Paní Šeflová odeslala facebookovou 
výzvu, zda by nebyl někdo ochoten  
a schopen pomoci s dopravou fenky 
do Chorvatska. Na výzvu se ozvala 
paní Blanita Taušová z cestovní agen-
tury Česká Doprava.cz a nabídla její 
převoz do Chorvatska.

V pátek večer se Bonnie vydala na 
cestu autobusem a v sobotu ráno 
byla v Chorvatsku předána své maji-
telce paní Silvii. Jaká byla jejich radost  
ze shledání, není nutné popisovat. S 
velkými díky poslala ještě večer paní 
Silvie fotky rozradostněné fenky z její-
ho domácího prostředí.

Toto je jeden z mnoha příběhů, kte-
rými se může pyšnit za svoji dvaceti-
letou existenci útulek pro opuštěné  
a nalezené psy v Klatovech. Přede-
vším je to ale zásluha a až neuvěři-
telná obětavost vedoucí útulku Milo-
slavy Šeflové, které patří za její práci 
obrovský dík.

Ing. Libor Hošek
ředitel – Technické služby města Klatov

rozloučení s BONNIE 
v útulku v Klatovech

Fenka Rozárka, ve skutečnosti BONNIE

shledání fenky BONNIE 
s paní Silvií v Chorvatsku
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Poněkud zapomenuté umění 
květomluvy 

Pro podzimní měsíce připravil Pavi-
lon skla výstavu Všechny barvy duhy 
– sklo doby biedermeieru a druhého 
rokoka, která by se také mohla jme-
novat sklo z doby národního obroze-
ní. S touto dobou i se skly z této doby 
souvisí i velká obliba květin a jazyku 
květin – květomluvy. V měšťanské 
společnosti první poloviny 19. století 
se některé věci nehodilo říkat, proto-
že přímé vyjádření pocitů či názorů by 
mohlo být považováno za společen-
sky naprosto nepřijatelné. Proto se 
začala rozvíjet bohatá symbolika kvě-
tomluvy jako jakéhosi tajného jazyku, 
hlavně ve věcech lásky. 

A tak jsme si v souvislosti s výstavou 
skla z této doby řekli, že by bylo pěk-
né přiblížit dobu vzniku exponátů vý-
stavy právě květomluvou. Do světa 
před téměř 200 lety se budou moci 
návštěvníci PASKu přenést v sobotu 
24. září, kdy zde bude od 10 do 17 ho-
din probíhat tvůrčí dílna Ve znamení 
květomluvy. V několika sklářských 
technikách tu bude možné ztvárnit 
motivy květin a vyjádřit tak nějaký 
pocit a vyrobit třeba pěkný dárek. 
Podrobnosti o akci najdete v září na 
webu PASKu. 

Výstava skla první poloviny 19. stole-
tí začíná 22. září a bude trvat do 27. 
listopadu. Do 12. září si ještě mohou 
návštěvníci prohlédnout výstavu Fas-
cinace sklem – Práce ze sklářské školy 
ve Zwieselu. A kdo se ještě v zahradě 
nevyfotografoval v rámu ze skleně-
ných květů, ten má na začátku září ješ-
tě dvanáct dní šanci. A právě tyto letní 

květy jsou takovou malou pozvánkou 
na jiné, již podzimní projekty. Srdečně 
zveme do Pavilonu skla. 

Jitka Lněničková, 
kurátorka PASK

foto autorka  

...a jiné projekty PASKu.
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27. Mezinárodní folklorní 
festival Klatovy
Folklorní spolek Šumava Klatovy letos 
uspořádal 27. Mezinárodní folklorní 
festival Klatovy 2022 ve spolupráci  
s městem Klatovy, Tělocvičnou jedno-
tou Klatovy, Městským kulturním stře-
diskem Klatovy a Sušickým kulturním 
centrem.

Diváci měli po covidové přestávce 
možnost vidět soubory z Čech a Slo-
venska na největším pódiu, které kdy 
na klatovském náměstí stálo. Jmeno-
vitě přijel do Klatov folklorní soubor 
Dyleň Karlovy Vary, Holúbek z Ostra-
vy, Národopisný soubor z Postřekova, 
Konrádyho dudácká muzika, ze Slo-

venska přijel folklorní soubor Mladost 
a dětský folklorní soubor Dratvárik. 
Nechyběl ani místní soubor Šumava 
spolu s dětským souborem Šumaván-
kem.

První festivalový den, ve čtvrtek odpo-
ledne, proběhla přednáška doc. PhDr. 
Lubomíra Tyllnera, CSc. s ukázkami 
unikátních historických písemných  
a zvukových dokumentů z Klatovska  
v Refektáři jezuitské koleje. 

Na následující dva hlavní festivalové 
večery přijeli speciální hosté. V pátek 
měli možnost diváci slyšet netradič-
ní spojení lidové muziky s klasikou 
v podání Cimbálové muziky České 
filharmonie a v sobotu vystoupila slo-
venská skupina tanečního humoru 
Všetečníci.

Třetí festivalový den přivítal starosta 
města zástupce souborů na radnici, 
zároveň probíhala menší vystoupe-
ní mimo hlavní pódium, na které se 

program vrátil po obědě. Poprvé byla  
do programu zařazená tančírna, které 
se ujal místní Šumavánek. Odpoledne 
proběhla degustace vín spojená s po-
vídáním o víně a hlavně s moravským 
zpěvem. Následoval festivalový gala-
program „MFF Klatovy 2022“, v rámci 
kterého vystoupily všechny soubory.

Neděle, poslední festivalový den, za-
čala průvodem městem a po něm se 
soubory s diváky naposledy rozlouči-
ly.

Mgr. Denisa Valentová
ředitelka festivalu

3x foto: Lukas Neasi



Z Á Ř Í  2022 1 9

Redakce: Ing. Milan Jarošík, Karel Kotěšovec, Jiří Tománek. Periodický tisk územního samosprávného celku. Ročník XIV. 
Kalendář sportovních akcí byl připraven ve spolupráci s Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy. 
Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920 Uzávěrka: 15. každého měsíce. Náklad 10 500 výtisků. 

Distribuováno zdarma.Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. Sazbu zajišťuje Městské kulturní středisko Klatovy.

August Förster a co dál?

Je obecně zřejmým faktem, že z hu-
debníka nečiní skutečnou umělec-
kou osobnost jen brilantně zvládnutá 
technika; je k tomu zapotřebí mno-
hem více – osobitost, vyzrálost, služ-
ba hudbě, touha neustále objevovat, 
odmítnutí diktátu okolního světa… 
Zdá se, že mladá česká klavíristka a 
skladatelka Sára Medková se v tomto 
ohledu ubírá správným směrem. Jde 
si vlastní cestou, vytrvale na sobě pra-
cuje a svými schopnostmi stejně jako 
bezprostředností a výrazovým proje-

V Refektáři jezuitské koleje je klavír. 
Této skutečnosti si mnozí všimli, ně-
kteří na něj hledí s obdivem, někteří 
s hrdostí, někteří rozmrzele (vždyť stál 
tolik peněz). Těch posledních však na-
štěstí neustále ubývá, neboť nástroj je 
to nejen krásný, ale jeho zvuk vybraný 
přímo do prostředí koleje dokáže po-
hladit i vzrušením rozbušit srdce.

Klavír byl pořízen na podzim 2020. 
Volba doby byla možná vhodná, mož-
ná nevhodná. Kdo ví. V každém přípa-
dě několik dnů po jeho instalaci, nala-
dění a představení se kolej na několik 
měsíců zavřela, protože covid… Znáte 
to, všichni jsme tuto dobu prožili. Aby 
Augustu Försterovi nebylo smutno, 
vznikl on-line projekt Iluminace, který 
spojil hudbu s uměním výtvarným. Při 
pohledu na čísla „diváků“ lze říct, že se 
jednalo a stále jedná o projekt vele-
úspěšný. Do sálu bychom nikdy tolik 
diváků nedostali. Ale… Žádný on-line 
projekt nenahradí živé provedení, 
kontakt se živými lidmi. V koncertním 
či divadelním sále, v galerii, na ulici. 
Vždyť sdílené emoce, které ve vás vy-
volá hudba, pohyb, gesto, tah štětce 
nebo dotek kamene, jsou znásobené.

I proto jsme na letošní rok připravili 
koncertní cyklus August Förster a jeho 
ženy, koncerty čtyř mimořádných žen 
- klavíristek. Na jaře jste měli možnost 
si poslechnout Kláru Skalkovou, v září 
vás čeká recitál Sáry Medkové. V říjnu 
a listopadu pak Augusta Förstera ro-
zezní Silvie Bradová a Linda Cogano-
vá. Přijměte tedy tento text jako po-
zvánku na podzimní klavírní koncerty, 
a i na ostatní akce, které v refektáři 
pořádáme.

A co bude dál? V příštím roce bude Au-
gust Förster v klatovském jezuitském 
kolejním refektáři určitě hrát. Věřím, 
že s diváky, před diváky a pro diváky.

Karel Viták
Městská knihovna Klatovy

Městská knihovna Klatovy vás zve
na koncert z cyklu

Sára Medková
De Profundis

a jeho ženy

21. září 2022 od 19 hodin
refektář jezuitské koleje

Cyklus se uskuteční za finanční podpory Plzeňského kraje a města Klatovy.

Vstup z nádvoří koleje. Kavárna je otevřena hodinu před akcí. Rezervace jsou možné
na webu www.refektar.eu, ve studovně (pondělí a pátek od 16 do 18 hodin)

nebo v pokladně knihovny (pondělí od 8 do 16 hodin).
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vem podněcuje současné skladatele 
k maximálnímu využití jejího potenci-
álu. Její repertoár se však neomezuje 
výhradně na soudobou hudbu; zahr-
nuje i díla klasická. Spojení Bachových 
skladeb s díly soudobými tu není jen 
konfrontací hudby baroka a dneška; 
je to i ukazatel řady styčných umě-
leckých momentů, kterými se ve své 
době zaobíral Bach a kterými se zabý-
vají též současní autoři.

Vítězslav Mikeš
dramaturg Filharmonie Brno



V BARVÁCH BABÍHO LÉTA

Město Klatovy Vás zve na akci

Sobota 17. září 2022 - nám. Míru

14:30 - Mažoretky MODERN

15:45 - Taneční studio KROK

16:00 - koncert kapely BIG BAND Klatovy

16:30 - taneční skupina DIAMOND DANCE

16:45 - ukázka muzikálu Rebelové - ZUŠ Klatovy

17:30 - koncert skupiny PEPETO


