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Obezřetně, odpovědně… 
Vážení Klatované, před pár dny jsme do širokého okolí Klatov za zvuku letícího, svátečně 
znějícího zvonu Vondra vstoupili do nového roku a definitivně tím uzavřeli kapitoly, které 
psaly dny a měsíce toho minulého. Staly se tak nedávnou, stále ještě velmi živou minu-
lostí. Nelze však za nimi zabouchnout dveře jen pouhým máchnutím ruky. Bylo by velkou 
chybou tak učinit. 
Právě uplynulý rok byl totiž, alespoň  
z mého pohledu, rokem zcela přelo-
movým a bezesporu na dlouhou dobu 
dopředu v lepším případě významně 
ovlivní, v tom horším zásadně změní 
naše životy, jimž jsme po desítky let 
klidného, pozvolného zvyšování jejich 
úrovně a kvality s velkou lehkostí při-
vykli. Je to vlastně přirozené a dá se 
říci, že do značné míry i pochopitelné. 
Při řadě příležitostí jsem vždy upo-
zorňoval, že to ale není samozřejmé 
a nemusí tomu tak být navždy. Netě-
ší mne, že se tato moje pesimistická 
slova naplnila. Ostatně nejedná se  
v dějinách lidské společnosti (vzdále-
né i zdánlivě nedávné) o nic nového. 
Vezměme tudíž novou realitu co nej-
rychleji v úvahu. Byť se nám příliš ne-
chce a snažíme se nepříjemné stránky 
s ní spojené co nejvíce upozadit, je 
to nezbytné.  Právě rychlost, s níž ji 
vezmeme se vší vážností na vědomí, 
nám dává šanci nastalé obtíže rozum-
ně překonat. I s jistou mírou „bolesti“, 
která je určitě bude provázet.

Obezřetně, a je to pochopitelně mým 
hlavním úkolem, nazírám na nadchá-
zející měsíce z pohledu našeho měs-
ta. Neumím zastavit válečný konflikt 
na Ukrajině, ani zásadním způsobem 
ovlivnit jeho dopady do hospodář-

ství země a každodenního života lidí. 
Neumí to ani moji kolegové, městští 
zastupitelé. Velmi si však cením jejich 
přístupu při schvalování městského 
rozpočtu pro rok 2023. Díky jejich 
odpovědnému rozhodování, kdy byl 
rozpočet schválen jako přebytkový 
s rezervou přesahující 100 mil. Kč, 
máme dobrou šanci překonat i pří-
padné neočekávatelné situace, které 
by mohly život města výrazně ovlivnit. 
Nezastaví se rozběhnuté investiční 
akce, jakými jsou rekonstrukce bývalé 
vojenské ubytovny na byty nebo stav-
by související s budováním obchvatu 
města. Pokračovat budou i systema-
ticky plánované opravy komunikací, 
inženýrských sítí a údržba veřejných 
prostranství.

Opakovaně jsem Vás již ujistil, že na-
prosto jednoznačnou prioritou je pro 
nás zachování běžného chodu města 
včetně volnočasových aktivit. Nebude 
to úplně snadné, protože nárůsty cen 
energií dopadají i na naše organizace.  
Výrazně se propisují také do ceny tep-
la z centrálního teplárenského zdro-
je. Obdobně jsou na tom ale rovněž 
všichni, kdo centrální vytápění nevyu-
žívají. Musím zmínit, že do rozvodné 
soustavy tepla jsme v minulých létech 
investovali značné částky. Během pře-

nosu „tepla“ zásadně poklesly jeho 
ztráty a díky tomu se snížila konečná 
účtovaná spotřeba na jednotlivé do-
mácnosti z 35 GJ/rok před deseti léty 
na současných 20 GJ/rok.

Jsem velmi rád, že platby za řadu 
dalších komodit můžeme vzhledem  
k silné pozici města ovlivnit. V součas-
né těžší době se ukazuje, že dlouho-
době kontinuální názor zastupitelstev 
ohledně udržení vlivu města na zá-
kladní služby byl jednoznačně správ-
ný.  

V případě vodného a stočného se nám 
dlouhodobě daří držet jejich cenu  
na jedné z nejnižších úrovní v rámci 
celé země.

Obdobným způsobem přistupujeme  
i k jízdnému v městské hromadné do-
pravě. Po řadu let zůstává ve stejné 
výši včetně všech benefitů např. pro 
seniory. Znamená to pochopitelně 
opět zvýšení zátěže pro městské fi-
nance, ale udržení základní dopravní 
obslužnosti města je potřebné.

O nemalém „objemu financí“ (přes 
10 mil. Kč) zastupitelé města rozhodli 
schválením odpuštění poplatku za na-
kládání s odpady pro rok 2023. Není 
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Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

to všelék, nýbrž určitá forma pomoci 
se zvyšujícími se životními náklady 
každého Klatovana. Možná méně vi-
ditelné, za mne však neméně důleži-
té, bylo rovněž posílení prostředků 
na činnost kulturních a sportovních 
spolků. Především pro rodiny s dětmi 

znamená úlevu při zajišťování volno-
časových aktivit svých ratolestí. 

Vážení Klatované, dovolte mi ještě 
jednou popřát Vám do nového roku 
pevné zdraví, mnoho úspěchů a šťast-
ných rozhodnutí.

Rozpočet - první krok města  
v novém roce
Vážení Klatované, blíží se konec roku a my se, někdy i mimoděk, aniž bychom nějak vý-
znamně chtěli, zamýšlíme, jaký rok jsme právě prožili. Co nám přinesl či vzal. Nakolik a jak 
se zapíše do naší historie, té „veliké“- společenské, ale i té „menší“ – naší osobní. 
Ne vždy je to stejné. Obávám se, že rok 
2022 nebude v žádné z historií zapsán 
zlatým písmem. Přesto to není ani rok, 
na který bychom měli zapomenout.  
Z mnoha důvodů. Bezpochyby je to 
rok velkých změn, jejichž důsledky 
nyní snad ani neumíme dohlédnout. 
Mnohé změny jsou velmi negativní. 
Dobrým znamením však je, že na-
vzdory mnoha a mnoha těžkostem 
mnozí prokázali schopnosti poprat 
se s nepřízní osudu, pomoci druhým, 
chápat věci s určitým nadhledem  
a v souvislostech. A tak mi dovolte, 
abych Vám do roku příštího všem po-
přál zdraví, štěstí, spokojenost, klid. Ať 
ve vašich životech nechybí láska, na-
děje a víra, ať vám – dle krásných ver-
šů Fráni Šrámka – „(…. z hvězd) zazní 
odpověď, až přestanete se ptát.“

Rozpočet města na rok 2023

Tradičně je prvním pomyslným kro-
kem města do nového roku jednání  
o rozpočtu. Mám tu čest starat se 
o rozpočet města již od roku 2011 

a jsem velmi rád, že zastupitelky  
a zastupitelé vždy dokázali rozpočet 
schválit před Vánoci, tj. „ještě v roce 
starém.“ Věřím, že až budete číst tyto 
řádky, bude zřejmé, že tomu tak bude 
i letos.

Jaký rozpočet zastupitelstvu předklá-
dáme?

V zásadě rozpočet provozní. Obsahu-
je všechny příjmy a výdaje neinvestič-
ního charakteru, které jsou z hlediska 
následujícího roku podstatné. Z in-
vestičních příjmů a výdajů v této fázi 
do rozpočtu zahrnujeme pouze mini-
mální položky. Tím získáme (de facto) 
provozní přebytek roku 2022 – částku, 
kterou budeme moci následně pou-
žít na financování (zejména) investic.  
Pozor ale – k dispozici nebudeme mít 
pouze provozní přebytek roku 2023! 
Díky dobrému hospodaření bude-
me moci (po skončení starého roku 
a zaúčtování všech účetních operací) 
doplnit do svých zdrojů i přebytek 
„starého“ roku (tj. roku 2022). Tím zjis-

tíme celkové zdroje, s nimiž budeme 
financovat nejen investice, ale i spo-
lečenský, kulturní, sportovní a spol-
kový život města. Bezpochyby víte, že 
formou, kterou se rozpočet upravuje, 
jsou tzv. rozpočtová opatření (např. 
v roce 2022 jich bylo sedm).  A nyní  
k číslům, základní pohled dává tabulka 
na následující straně.      
         
Předpokládáme celkové příjmy  
ve výši 612,5 mil. Kč, celkové výdaje 
ve výši 479,4 mil. Kč, po splátkách 
úvěrů ve výši 2,1 mil. Kč je přebytek 
rozpočtu dán částkou 131,1 mil. Kč. 

Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu 
jsou tzv. daňové příjmy, a to zejména 
náš podíl na sdílených daních. Máme 
k dispozici predikce jejich vývoje, kte-
ré se opírají o analýzy ekonomiky  
a parametry státního rozpočtu. Oče-
káváme, že díky nim získáme nejmé-
ně 407,7 mil. Kč. Vývoj sdílených daní  
v roce 2022 tento předpoklad potvr-
zuje. Na jedné straně nás netěší vy-
soká inflace, na druhé straně právě 

Vodné a stočné (zdroj: Vodárenské společnosti, MF DNES)
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inflace ovlivňuje výši vybrané daně  
z přidané hodnoty, která je zdrojem 
příjmů státu, a tudíž i měst a obcí. 
Mezi nedaňovými příjmy (celkem 
114,3 mil. Kč) dominují nájmy. V pří-
padě neinvestičních dotací (48,2 mil. 
Kč) je tou rozhodující položkou dota-
ce, kterou město získává za tzv. výkon 
státní správy (45,6 mil. Kč). 

Srovnáme-li první/provozní rozpočty 
roků 2023 a 2022, jsou těmi hlavními 
rozdíly na straně příjmů:
• Vyšší očekávaný příjem ze sdíle-

ných daní (+ 87,7 mil. Kč).
• „Nulový“ poplatek za odpady. Roz-

hodnutím zastupitelstva budou 
občané našeho města a integro-
vaných obcí v roce 2023 od to-
hoto poplatku zcela osvobozeni  
(- 9,5-10,0 mil. v příjmech rozpočtu) 

• Celkově příjmy rozpočtu rostou  
o 88,5 mil.Kč.

Na straně výdajů dochází k výrazné-
mu meziročnímu nárůstu, celkem  
o 95,1 mil. Kč. našim vlastním rozhod-

nutím zvyšujeme částku na opravy 
komunikací na 45 mil. Kč (z původ-
ních 35 mil. Kč), o cca 10 mil. Kč je 
vyšší i předpokládaná platba za daň 
z přidané hodnoty obsažená v našich 
výnosech. Důvody další jsou nepotěši-
telné – inflace cenová (spotřebitelské 
ceny i ceny služeb), mzdová, ener-
getická krize. Město je zřizovatelem  
4 škol, mateřské školy (o 9 odděle-
ních), městské knihovny, městského 
kulturního střediska, městského ústa-
vu sociálních služeb a technických slu-
žeb. Jen u těchto organizací počítáme 
s nárůstem výdajů daným inflací (bez 
energií) o cca 11 mil. Kč. V případě 
energií je nárůst ještě vyšší – celkem 
36,5 mil. Kč. Jestliže jsme až doposud 
platili za 1kWH plynu necelých 80 ha-
léřů, nyní kalkulujeme s částkou více 
než čtyřnásobnou! V případě elektřiny 
doufáme v konečnou cenu 8,20 Kč  za 
1KWh (což je skok o 70-80 % oproti 
současnému stavu). Podotýkám, že 
naše kalkulace v obou případech vy-
chází z cen, které jsou zastropovány 
rozhodnutím české vlády. I tak jsou to 

ceny vysoké, bude nutné rozumným 
způsobem s energiemi hospodařit. 
Nechceme však zastavit život města, 
protože „život nejsou jenom peníze.“ 
Chceme, aby naše děti sportovaly, 
plavaly, chodily do kroužků, aby žily, 
pokud možno normálním životem  
v době, která zcela normální není. To 
samé se týká samozřejmě i dospělých, 
děti a senioři však mají prioritu.

Rozpočet předpokládá provozní pře-
bytek ve výši 131 mil. Kč. Jeho sou-
částí jsou však i částky účelově rezer-
vované na výdaje „voda, kanalizace, 
teplo“ v celkové výši 58,2 mil. Kč. 

Uvědomujeme si, že aktuální situace 
české ekonomiky je „velmi nepřehled-
ná“. Důsledky covidové pandemie, 
války na Ukrajině, prudký nárůst infla-
ce a energetická krize ovlivňují nejen 
podnikatelskou sféru, domácnosti, 
ale i veřejný sektor. Města nevyjímaje. 
Žijeme – a je třeba si to připustit  
a uvědomit si konsekvence – v nejisto-
tě. A právě proto potřebujeme řádný 

Rozpočet  města Klatovy v roce 2023 (v tis. Kč) - NÁVRH
Rozpočet města (v tis. Kč) Schválený 

rozpočet 2022
Upravený 
rozpočet 2022

Skutečnost 
10/2022

Návrh roz-
počtu 2023

Finanční prostředky - počáteční stav 238 857 421 386 421 386 350 621
Daňové příjmy 372 330 503 500 423 409 447 065
Nedaňové příjmy 97 639 136 253 95 687 114 256
Kapitálové příjmy 6 300 56 616 51 259 3 000
Dotace neinvestiční 47 699 118 974 105 975 48 189
Dotace kapitálové 0 13 257 2 019 0
PŘÍJMY CELKEM 523 968 828 601 678 349 612 510
Příjmy neinvestiční 517 668 758 728 625 071 609 510
Příjmy  kapitálové 6 300 69 873 53 278 3 000
Neinvestiční výdaje 
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12 185 705 307 815 228 571 224 610
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13 49 990 135 513 83 305 50 995
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným org. města - kap. 14 142 930 203 082 167 162 198 080
Neinvestiční výdaje celkem 378 625 646 410 479 038 473 685
Kapitálové výdaje 
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12 5 920 155 492 80 830 5 750
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13 0 80 064 24 607 0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným org. - kap. 14 0 2 009 2 009 0
Kapitálové výdaje celkem 5 920 237 565 107 446 5 750
VÝDAJE CELKEM 384 545 883 975 586 484 479 435
Rozdíl "Příjmy - Výdaje" 139 423 -55 375 91 865 133 075
Splátky úvěrů -15 390 -15 390 -1 681 -2 040
Přebytek (Příjmy-Výdaje) celkem 124 033 -70 765 90 184 131 035
Financování 0 0 4 048 0
Rozpočtová rezerva celkem 362 890 350 621 515 618 481 656
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Ing. Václav Chroust
místostarosta

rozpočet města na celý příští rok, kte-
rý stanoví základní rozpočtové relace 
na straně příjmů a výdajů. V druhém 
kroku pak rozpočet doplníme o inves-
tice, o nichž bezpochyby povedeme 
počátkem roku diskusi. V minulosti 
jsme zodpovědně hospodařili. Proto 

máme nyní k dispozici zdroje, která 
nám, věříme, pomohou překonat  
a zmírnit či eliminovat nelehké eko-
nomické časy, které prožíváme. 

Přeji Vám vše dobré.

Přestupní terminál veřejné 
dopravy v Klatovech
Investiční záměr Plzeňského kraje.

Jednou z individuálních akcí v roz-
počtu Plzeňského kraje pro rok 2023 
projednávaného 19. 12. 2022 je  
i Přestupní terminál veřejné dopravy  
v Klatovech. Terminál bude vybudo-
ván na místě stávajícího parkoviště  
a přístupové komunikace k vlakové-
mu nádraží. Cestujícím, kteří potře-
bují přestoupit z vlaku na autobus  
a naopak, tak  odpadne téměř půlkilo-
metrová cesta mezi nádražími.

Na tuto investiční akci, kterou bude 
zajišťovat Správa a údržba silnic Pl-
zeňského kraje, je pro rok 2023 vyčle-

něno 110 mil. Kč. Celkové odhadova-
né náklady jsou ve výši 136 mil. Kč bez 
DPH.
V roce 2022 proběhlo společné územ-
ní a stavební řízení, vydání společné-
ho územního a stavebního povolení 
se předpokládá v lednu 2023. Vlastní 
realizace proběhne po získání pravo-
mocného stavebního povolení a je vá-
záno na získání dotace z evropských 
fondů IROP.

V obdobné fázi je i rekonstrukce pa-
mátkově chráněného objektu ná-
dražní budovy. Rekonstrukci, v rámci 

níž bude modernizována odbavovací 
hala a severní křídlo nádraží připravu-
je stát prostřednictvím Správy želez-
nic. Odhadovaná hodnota zakázky je  
v tomto případě 458 mil. Kč.

Vizualizace možného budoucího vzhle-
du přestupního terminálu: SÚS Plz.kra-
je, knesl kynčl architekti, s.r.o.

Současný stav (foto. P. Strolený) Bc. Pavel Strolený 
místostarosta



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J6

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Výtěžek půjde opět
na dobrou věc

Cena tepla v roce 2023

Klatovský klášterní bazar se uskutečnil poprvé v Divadelní ulici v neděli 11. prosince. Šlo 
už o jeho 12. ročník. Souběžně jsme na náměstí zahájili adventní trh s kulturním progra-
mem. 

Líbila se nám možnost propojit obě 
akce, aby lidé mohli přecházet z jed-
noho místa na druhé. Na bazar jsme 
připravili několik stánků, nechyběl 
oheň v koších s možností opečení jab-
lek ani kulturní vystoupení. K poslechu 
hrála Štreka a svůj program obohatily 
děti z Domu dětí a mládeže. Panovala 
příjemná atmosféra a těšil mě velký 
zájem návštěvníků. Řada podnikatelů  
a společností nám věnovala pro pro-
dej na bazaru různé předměty a po-
chutiny, od adventních svícnů přes 
výrobky ze dřeva až po různé masné, 
sýrové či sladké produkty. Zapojili se 
také pracovníci našich technických 
služeb města. Další dobroty si připra-
vily členky Klatovského okrašlovacího 
spolku, které letos opět uvařily svo-
ji skvělou zelňačku. Členové Rotary 
Clubu Klatovy nabízeli lahodný punč 
a svařák. Nechyběl ani stánek města 
Klatovy, Městského ústavu sociálních 
služeb a Domu dětí a mládeže. Výtě-
žek z tohoto prodeje bude převeden 

Vážení občané a odběratelé tepla, 
Klatovská teplárna a.s., která zásobu-
je tepelnou energií mnoho průmys-
lových podniků, přes čtyři tisíce bytů 
a řadu různých provozoven služeb  
a obchodů, bude v roce 2023 čelit, 
stejně jako celá česká ekonomika, vý-
raznému zvýšení cen vstupů. Nárůst 
se týká zejména ceny plynu, která je 
pro teplárnu více než čtyřnásobná 
oproti roku 2022, a to i přes vládní 
zastropování cen energií. Jeden a půl 
násobná je oproti letošnímu roku  
i cena elektřiny, rovněž stouply ceny 
materiálu, oprav a služeb. Zvýšené 
ceny vstupů se pochopitelně promíta-
jí do stanovení předběžné ceny tepla 
pro rok 2023, kterou Klatovská tep-
lárna a.s. vykalkulovala. Předběžná 
cena tepla byla stanovena pro sekun-

na speciální účet, který byl pro tento 
účel zřízen. Před Vánoci, kdy vznikal 
tento příspěvek, bylo na účtu zhruba 
80.000 Kč. Tato částka není konečná, 
neboť účet bude uzavřen až na konci 
ledna. Připomínám, že výtěžek bude 
předán Městskému ústavu sociálních 
služeb v Klatovech na nákup aktivizač-
ních a rehabilitačních pomůcek pro 
seniory, které jsou mezi nimi velmi 
oblíbeny. Rád bych poděkoval všem, 
kteří se postarali o prodej ve stán-
cích, darovali předměty a své výrobky  
či přispěli finančním darem. Bez dárců  

derní odběry, jež se týkají dodávek 
do bytů, ve výši 1416,18 Kč s DPH za 
GJ (vládní zastropování cen energií je 
pro odběratele teplárny v ceně zo-
hledněno). Kalkulace byla provedena 
dle veškerých platných legislativních 
a regulačních pravidel. Ve srovnání  
s předběžnou cenou na rok 2022 byla 
navýšena o 103,33 %. Nový ceník je 
platný od 1. 1. 2023. Věříme, že výše 
uvedené důvody zvýšení předběžné 
ceny tepelné energie na rok 2023 po-
chopíte.

Klatovská teplárna a.s. v minulých 
letech investovala nemalé finanční 
prostředky do zefektivnění svého pro-
vozu. Kotel K4 na hnědé uhlí prošel 
v uplynulých letech úpravami, aby 
splňoval veškeré emisní limity platné 

a dobrovolníků by tuto akci nešlo 
uspořádat. A poděkování patří i všem 
těm, kteří si přišli koupit alespoň ma-
lou drobnost pro radost sobě či blíz-
kým.

Každý den až do 23. prosince jste pak 
mohli navštívit adventní trh na ná-
městí s odpoledním a večerním pro-
gramem. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám vše 
nejlepší do nového roku. Zejména 
pevné zdraví a hodně pracovních i ži-
votních úspěchů.

legislativy a mohl zůstat v provozu. 
Současně dochází průběžně k pravi-
delným opravám, modernizaci a údrž-
bě technologického zařízení teplárny. 
V neposlední řadě město Klatovy po-
stupně rekonstruuje rozvodné sítě, 
čímž výrazně omezuje tepelné ztráty. 
To vše společně s úsporami odběrate-
lů (zateplování budov) vede k postup-
nému snižování množství odebrané-
ho tepla a tím nákladů na vytápění.

Ing. Petr Beránek,
člen představenstva  

Klatovské teplárny a.s.

Ing. Martin Kříž, 
místostarosta města
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Volba prezidenta republiky 
2023
Termín pro volbu prezidenta byl sta-
noven na 13. a 14. ledna 2023. Pokud 
v prvním kole nebude zvolen prezi-
dent, proběhne druhé kolo. To se na 
rozdíl od voleb do senátu koná až po 
14 dnech. Druhé kolo proto vychází 
na pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023.

Pro volbu prezidenta má volič mož-
nost si požádat o voličský průkaz, aby 
mohl volit i mimo svůj volební okrsek. 
Veškeré podrobnosti k volbě prezi-
denta jsou zveřejňovány na webových 
stránkách městského úřadu v sekci 
„Volby“. K otevření odkazu můžete 
použít přiložený QR kód. Najdete zde 
mimo jiné i vzor žádosti o voličský 
průkaz včetně termínů a možností do-
ručení.

Seznam volebních místností doznal 
od předchozích voleb jedné změny. 
Jedná se o okrsek č. 12, což je cent-
rum města. Z prostor bývalého Do-
minikánského kláštera na adrese 
Plánická 174 jsme volební místnost 
přesunuli do budovy základní školy 
na adrese Plánická 194, vchod z Plá-
nické ulice. 

Rostislav Klemsa
vedoucí odboru vnitřních věcí

Seznam a adresy volebních místností:

Okrsek Volební místnost Adresa
1 Střední průmyslová škola nábř. kpt. Nálepky 362
2 MŠ Koldinova Koldinova 445
3 Střední průmyslová škola  (bývalá ISŠ) Voříškova 526
4 MŠ U Pošty Sídliště U Pošty 682
5 Tělocvična Vodojem Studentská ul.
6 MŠ Studentská Studentská 601
7 Masarykova ZŠ Nár. Mučedníků 185
8 Gymnázium Nár. Mučedníků 347
9 Dragounská kasárna, tělocvična Dragounská 66
10 ZŠ Tolstého Tolstého 765
11 MŠ Karafiátová Karafiátová 830
12 ZŠ Plánická Plánická 194
13 MŠ Máchova Máchova 668
14 ZŠ Tolstého Tolstého 765
15 Hřiště TJ Luby Luby 5
16 Statek Sobětice s.r.o. Sobětice 75
17 MŠ Kal Kal 3
18 OV Kydliny Kydliny 2
19 SDH Habartice Habartice 59
20 KD Točník Točník 74
21 SDH Štěpánovice Štěpánovice 106
22 KD Dehtín Dehtín 34
23 KD Vícenice Vícenice 16
24 OV Otín Otín 17
25 OV Tajanov Tajanov 14
26 Myslivna, Tupadly Tupadly 23
27 SDH Drslavice Drslavice 1
28 OV Křištín Křištín 20



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J8

Oblékli  jsme se do barev
Klatovy, knihovna, kultura, komunikace, kolej, káva, klid, klasika, konference, kreativita, 
krása, květina, kultivovanost…

Městská knihovna Klatovy použí-
vala “modrý” vizuální styl od doby 
svého přerodu z knihovny okresní  
na knihovnu městskou. Na svou dobu 
se jednalo o velmi povedenou grafiku. 
Autorkou stylu byla Milena Hálková  
a mohli jste se s ním setkávat na všech 
knihovních výstupech. V posledních 
letech se ale stále častěji ukazovalo, 
že především logo je na použití pří-
liš komplikované a že bude potřeba 
je zjednodušit, značně zjednodu-
šit. Nebo vytvořit logo nové. Nebo…  
A z myšlenky na drobnou změnu jsme 
v diskuzi došli k pochopitelnému zá-
věru – Městská knihovna Klatovy se 
oblékne do nového kabátu. Zbývala 
drobnost, tedy vybrat dobrého krejčí-
ho. A naše volba byla opravdu šťast-
ná. Nový vizuální styl vytvořila velmi 
talentovaná mladá výtvarnice Marie 
Kubečková, studentka vizuální kultury 
na pedagogické fakultě ZČU v Plzni.

Jste grafička, ale kompletní vizuál-
ní styl jste ještě nedělala. Zaskočilo 
vás, když vás knihovna oslovila?

Nedá se říct, že by mě to přímo zaskoči-
lo, ale přece jen jsem se ze začátku po-
hybovala v doposud neprozkoumaných 
vodách. Ovšem zadání bylo poměrně 
jasné, takže mi nedělalo problém nala-
dit se na správnou vlnu. Při tvorbě nové-
ho loga a s tím souvisejících grafických 
prvků jsem vycházela z názvu “Městská 
knihovna Klatovy”, tedy z písmen M a K. 
A pochopitelně z toho, že knihovna je in-

stitucí půjčující knihy a zároveň stánkem 
kulturním. Vytvořila jsem asi dvacet skic, 
ze kterých jsme se zadavatelem vybrali 
jednu, tu jsme mírně pozměnili a já jsem 
ji následně dotvořila do výsledné podo-
by. Podobné to bylo s volbou barevnosti 
– návrhů bylo několik. Od čistě harmo-
nických po kombinace velmi divoké. Po 
mnoha zkouškách a testech “na lidech” 
jsme vybrali barevnost, která má svůj 
předobraz v přírodě a která zapůsobila 
na respondenty jednoznačně nejlépe.  
A to i přesto, že nikdo nedokázal vysvět-
lit, proč.

Jak byste logo i ostatní prvky popsa-
la, interpretovala?

Základ tvoří logotyp, tedy značka s tex-
tem “Městská knihovna Klatovy”. Samot-
ný symbol je složen ze dvou písmen K, 
která jsou otočena o 90 stupňů a v zá-
kladním pohledu tvoří jednak písmeno 
M a jednak otevřenou knihu. Knihovna 
bude používat pět přírodních barev, kte-
ré jsou doplněny i na barevných podkla-
dech o černou a bílou. Písmo jsme zvolili 
také velmi netradiční, ale jak v titulcích, 

tak v ploše působí velmi dobře, vyváženě 
a dobře se čte.

Aby nový styl fungoval, je třeba, aby 
byl používán velmi důsledně. Tedy jak 
prvky grafické, tak barevnost a písmo. 
Na této změně v této době intenzivně 
pracujeme. Knihovna má nové ven-
kovní poutače, logo se už pravidelně 
objevuje na plakátech, mění se jme-
novky, barevnost se změnila na webu 
i na sociálních sítích.

Změna vizuálu však nepřinese změ-
nu v přístupu knihovny k jejím čtená-
řům a návštěvníkům. Stále zůstane 
místem, které je přístupné, nabízející  
a přinášející zábavu, poučení, vzdělá-
ní.

… a jaká kulturní káčka napadnou vás?

Karel Viták
Městská knihovna Klatovy
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Kulturní přehled | leden
KINO ŠUMAVA
w w w.mksklatov y.cz

2.  
pondělí

20:00 | OBŽALOVANÝ
ČR 1964, od 12 let, 91 minut, 100 Kč.
Soudní drama. Česká klasika, film oscarových režisérů.

3.  
úterý

20:00 | KRÁLOVSKÝ BALET: LOUSKÁČEK
Velká Británie, přístupno, 165 minut (s přestávkou), 250 Kč.
Klasika v podání Královského baletního souboru.

4.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: DREAMING WALLS: HOTEL 
CHELSEA | USA, od 15 let, 80 minut, 130 Kč.
Dokument o legendárním hotelu.

5.  
čtvrtek

20:00 | KŮŇ
Slovensko, od 12 let, 80 minut, 120 Kč.
Rodinná komedie.

6.  
pátek

17:00 | DORUČOVACÍ SLUŽBA ČARODĚJKY KIKI
Japonsko, dabing, přístupno, 103 minut, 120 Kč
Animovaná pohádka.

6.  
pátek

20:00 | OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE
USA, titulky, od 15 let, 114 minut, 130 Kč.
Akční komedie s Jasonem Stathamem. 

7.  
sobota

17:00 | KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
USA, dabing, přístupno, 101 minut, 140 Kč.
Animovaná dobrodružná komedie. 

7.  
sobota

20:00 | AVATAR: THE WAY OF WATER
USA, dabing, přístupno, 190 minut, 150 Kč.
Nové dobrodružství ve světě Pandory.

8.  
neděle

17:00 | DIVNOSVĚT
USA, dabing, přístupno, 103 minut, 110 Kč.
Animovaná pohádka.

8.  
neděle

20:00 | WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY | USA, titulky, od 12 let, 130 Kč.
Životopisný film o slavné zpěvačce. 

22 ČESKÝCH FILMŮ ROKU 2022
9.  

pondělí
20.00 | ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
ČR/Slovensko, od 12 let, 95 minut, 110 Kč.
Komedie.

10.  
úterý

17:00 | HÁDKOVI
ČR, od 12 let, 95 minut, 120 Kč
Komedie.

10.  
úterý

20:00 | BĚŽNÁ SELHÁNÍ
ČR, od 15 let, 85 minut, 120 Kč.
Drama s Taťjanou Medveckou v hlavní roli.

11.  
středa

17:00 | PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
ČR, od 15 let, 100 minut, 120 Kč.
Brutální komedie.

11.  
středa

20:00 | MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR, od 12 let, 102 minut, 110 Kč.
Komedie.

12.  
čtvrtek

17:00 | SPOLU
ČR, přístupno, 117 minut, 120 Kč.
Drama se Štěpánem Kozubem a Veronikou Žilkovou.

12.  
čtvrtek

20:00 | ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
ČR, od 12 let, 105 minut, 100 Kč.
Komedie s Hanou Vagnerovou v hlavní roli.

13.  
pátek

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

13.  
pátek

20:00 | VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
ČR, od 12 let, 118 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie s hvězdným obsazením.

14.  
sobota

17:00 | PRINC MAMÁNEK
ČR, přístupno, 100 minut, 120 Kč.
Pohádka s Janem Budařem v hlavní roli.   

14.  
sobota

20:00 | JAN ŽIŽKA
ČR, od 15 let, 125 minut, 120 Kč.
Historický velkofilm.

15.  
neděle

17:00 | PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
ČR, přístupno, 130 minut, 110 Kč.
Fantasy pohádka. Nové dobrodružství mladé alchymistky. 

15.  
neděle

20:00 | IL BOEMO
ČR/Itálie, od 15 let, 140 minut, 110 Kč.
Vojtěch Dyk v hlavní roli českého filmu.

16.  
pondělí

20:00 | HRANICE LÁSKY
ČR, od 15 let, 95 minut, 120 Kč.
Erotická lovestory. 

17.  
úterý

17:00 | POSLEDNÍ ZÁVOD
ČR, od 12 let, 95 minut, 120 Kč.
Drama s Kryštofem Hádkem.

17.  
úterý

20:00 | STŘÍDAVKA
ČR, od 12 let, 90 minut, 120 Kč.
Komedie.

18.  
středa

17:00 | ŘEKNI TO PSEM
ČR, přístupno, 85 minut, 110 Kč.
Komedie.

18.  
středa

20:00 | ARVÉD
ČR, od 12 let, 120 minut, 110 Kč
Drama.  

19.  
čtvrtek

17:00 | BANGER.
ČR, od 15 let, 105 minut, 120 Kč.
Drama s Adamem Mišíkem.

19.  
čtvrtek

20:00 | BETLÉMSKÉ SVĚTLO
ČR, přístupno, 99 minut, 100 Kč. 
Komedie Zdeňka Svěráka.

20.  
pátek

17:00 | GOOD OLD CZECHS
ČR, přístupno, 83 minut, 110 Kč.
Dokument o českých letcích RAF.

20.  
pátek

20:00 | PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
ČR, přístupno, 93 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.

21.  
sobota

17:00 | ZOUBKOVÁ VÍLA
Německo, přístupno, 85 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka.

21.  
sobota

20:00 | BABYLON
USA, titulky, od 15 let, 188 minut, 150 Kč.
Drama z Hollywoodu s Bradem Pittem v hlavní roli.

22.  
neděle

15:00 | AVATAR: THE WAY OF WATER (3D)
USA, dabing, přístupno, 190 minut, 160 Kč.
Nové dobrodružství ve světě Pandory. 3D verze.

22.  
neděle

20:00 | THE DOORS: FINAL CUT
USA, titulky, od 15 let, 138 minut, 130 Kč.
Digitálně restaurovaný režisérský sestřih klasického filmu.

23.  
pondělí

20:00 | ONO
Finsko/Švédsko, titulky, od 15 let, 130 Kč.
Horor.

24.  
úterý

20:00 | PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
ČR, přístupno, 93 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie. 

25.  
středa

20:00 | FILMOVÝ KLUB: MURÉNA
Chorvatsko/USA/Brazílie/Slovinsko, titulky, od 12 let, 92 
minut, 130 Kč. | Romantické drama.

26.  
čtvrtek

20:00 | M3GAN
USA, titulky, od 15 let, 101 minut, 140 Kč.
Horor, thriller.

27.  
pátek

17:00 | MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO
Francie, dabing, přístupno, 82 minut, 120 Kč.
Animovaný, rodinný.

27.  
pátek

20:00 | BABYLON
USA, titulky, od 15 let, 188 minut, 150 Kč.
Drama z Hollywoodu s Bradem Pittem v hlavní roli.

28.  
sobota

17:00 | ÚŽASNÝ MAURIC
Velká Británie, dabing, přístupno, 90 minut, 130 Kč.
Animovaná pohádka.

28.  
sobota

20:00 | VE ZNAMENÍ BÝKA
USA, titulky, od 15 let, 98 minut, 120 Kč.
Drama.

29.  
neděle

17:00 | ZOUBKOVÁ VÍLA
Německo, přístupno, 85 minut, 120 Kč.
Animovaná pohádka. 

29.  
neděle

20:00 | PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
ČR, přístupno, 93 minut, 140 Kč.
Nová česká komedie.  

30.  
pondělí

20:00 | AVATAR: THE WAY OF WATER 
USA, dabing, přístupno, 190 minut, 150 Kč.
Nové dobrodružství ve světě Pandory. 

31.  
úterý

20:00 | V ZAJETÍ MYSLI
USA, titulky, od 15 let, 96 minut, 120 Kč.
Thriller.

Vstupenky a podrobnější informace na WWW.MKSKLATOVY.CZ. 
Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením.
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STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA KLATOVY
w w w.divadlo.klatov ynet .cz

15. 1. 
neděle

15.00 | předplatné skupiny D
HURVÍNEK A NEZVANÝ HOST
Miki Kirschner, Jana Kubíčková  Představte si, že u vás jed-
noho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale 
navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte.  A to 
se přesně stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Čluno-
zobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve 
vlastním bytě.  Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé 
potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor sdí-
let. Jenže Člunozubec všechno ví, všude byl a neplatí na něj 
žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje. 
Zato Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec 
krátký, anebo to bude naopak?
Režie: kolektiv, výprava: David Janošek , hudba: Jiří Škorpík
Divadlo Spejbla a Hurvínka

19. 1. 
čtvrtek

18.00 | VARHANY ZBLÍZKA 
Varhanní hudba v podání žáků ZUŠ západočeského regio-
nu. Koncert pořádá Stálá divadelní scéna Klatovy a Základ-
ní umělecká škola J. Kličky Klatovy.
Divadlo - jeviště (postranní vchod z náměstí) 

26. 1. 
čtvrtek

19.30 | předplatné skupiny B
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA HORÁCH - Jakub Zin-
dulka  
Dva manželské páry na horské chatě, ve kterých se (určitě) 
poznáte.
Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník, 
která se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fanny 
agentuře, ani autorovi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad 
tím, co z našeho běžného života se do prvního dílu nevešlo.
Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu 
a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme 
řešit na horské chatě před Vánocemi.
Režie: Jakub Zindulka   
Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina, 
Martin Sitta
Fanny agentura

31. 1. 
úterý

19.30 předplatné skupiny C
LOV NA LOSA - Michał Wałzak  
Situační komedie s prvky hororu. 
Eliška s Kamilem se právě nastěhovali do svého prvního 
bytu a plánují svatbu. Návštěvu Eliščiných rodičů, během 
které je chce Kamil požádat o ruku jejich dcery, však zkom-
plikuje nezvaný host, ze kterého se vyklube bývalý Eliščin 
milenec.
Tak začíná divadelní hra jednoho z nejznámějších součas-
ných polských dramatiků Michała Wałczaka, jež se stala 
hitem jak polských, tak i evropských scén.
Režie: Jakub Krofta   
Hrají: Petra Horváthová, Ladislav Hampl, Jana Polášková, 
Marek Daniel, Saša Rašilov. Agentura Harlekýn.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

4. 2. 
sobota

19.30
AFRICKÁ KRÁLOVNA - Cecil Scott Forester  
Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže 
chytrá žena přinutit zamilovaného muže, odehrávající 
se v Africe uprostřed první světové války, baví čtenáře 
i diváky už řadu let, a přesto neztrácí nic ze své půso-
bivosti.
Režie: Viktorie Čermáková   
Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák
Divadlo Palace

8. 2. 
středa

19.30
UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU - Arnošt Frauenberg  
Arnošt Frauenberg a jeho nový stand-up speciál.
Stand-up komik, herec a moderátor, kterého znáte z 
pořadů Comedy Club, Na Stojáka nebo Brzda Evropy 2.
Utrženej ze řetězu je stand-up s originálním obsahem, 
který nemůžete vidět jinde než v této show.

9. 2. 
čtvrtek

19.30 | předplatné skupiny P – divadelní klub
S HUDBOU NAPŘÍČ STALETÍMI - Jan Venas ml.  
Zpěvák a multiinstrumentalista Jan Venas ml. hovoří 
o neuvěřitelné zkušenosti ze společných evropských 
koncertů s legendárním Ritchiem Blackmorem. Uslyšíte 
vlastní autorskou hudební tvorbu a historický repertoár.

MKS KLATOVY
w w w.mksklatov y.cz

1. 1. 
neděle

17:30 | náměstí Míru
NOVÝ ROK
Vystoupí Kateřina Marie Tichá & Bandjeez a rozzáří se oh-
ňostroj.

13. 1. 
pátek

19:30 | KD Klatovy
REPREZENTAČNÍ PLES 2023 
Drůbežářský závod Klatovy a.s.

22. 1. 
neděle

15:00 | KD Klatovy
MAŠKARNÍ S CULINKOU
Culinka je postavička, která přišla mezi děti z daleké kouzel-
né země plné písniček. Do své kapsičky si některé schovala 
a vždy když jí otevře, rozezní se krásné písničky.

27. 1. 
pátek

19:00 | KD Klatovy
1. PRODLOUŽENÁ LEKCE
jarních kurzů tanečních pro mládež

28. 1. 
sobota

20:30 | KD Klatovy
LIFE ESCAPE
Akce pro studenty. KOR-NELLIA, HIGHSCOR3, 
KIRA + DJ LUCKYLUKE, ERIC MAYER

Předprodej → www.mksklatovy.cz

GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ
w w w.gkk.cz

14. 1.  
sobota

14:00 | Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech  
KREATIVNÍ DÍLNA – EMBOSSINGOVÉ OBRAZY
Dílna bude zaměřeno na tvorbu reliéfních obrazů prostřed-
nictvím ručního embossingu. Pro zájemce ve věku 7–99 let.

do 15. 1.  Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
RYTMUS 
Výstava se soustřeďuje na české umění od 60. let až do sou-
časnosti. Zahrnuje skoro tři desítky umělců, kteří vycházejí 
z proměnlivého stavu společnosti, z technického pokroku,  
z objevů v přírodních vědách i filozofii v souvislosti s vý-
vojem výrazových prostředků. Vyjadřují se kresbou, koláží, 
malbou, fotografií, objekty, instalacemi nebo videem. Kurá-
tor výstavy: Jiří Machalický.

20. 1.  
sobota

18.00 Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech 
WEST POINT - SÓLO
PAVEL PŘÍKASKÝ / PURPUROVÉ MEMBRÁNY
Repetitivní projekt zaměřený na umělce, jejichž tvorbu for-
movalo prostředí západních Čech. V souladu s konceptem 
kolektivní vystoupení střídá prezentace některého z výraz-
ných autorů. Pavel Příkaský kontinuálně řeší zejména envi-
ronmentální témata, která zpracovává a diskutuje dlouho-
době zkoumanými mytologickými příběhy. Kombinovaný 
typ vizuality aktuální práce, pohybující se od figurativního 
zobrazení směrem k čisté abstrakci, se promítá čím dál 
častěji také do samotné malby a přetváří autorův rukopis. 
Do popředí se tak dostávají barevné hmoty, struktury nebo 
perforace. Nezřídka jsou doplněny dalšími materiály, jako 
jsou třásně, pasty nebo objemové gely, skrze které expan-
dují do prostoru mimo rámem ohraničenou plochu. 
Výstava potrvá do 26. 3. 

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

do 1. 1. výstavní sál | RETROGAMING 
Interaktivní výstava o historických počítačích a starých 
hrách. 

do 29. 5.  chodba 1. NP | PEREGRINUS SILVA BOHEMICA
3D modely barokních památek

do 29. 5.  přednáškový sál, chodba 1.NP | KLATOVY V OBRAZECH 
Historické obrazy ze sbírek muzea a fotografie Jiřího Straš-
ka, který zdokumentoval současný stav budov.

17. 1. 
- 29. 5.  

výstavní sál | POKLADY Z PŮDY
Výstava o sběratelství; výstavní sál muzea.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY
w w w.knih-kt .cz

9. 1.
pondělí

13.30–15.30 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM – SNĚHULÁK

18. 1.
středa

14.00 | společenský sál
SEMINÁŘ MEDIÁLNÍ OBEZŘETNOSTI
Cyklus veřejných seminářů o mediální obezřetnosti a dez-
informacích nejen pro seniory se koná formou besídky a 
debaty řečníků s publikem. Řečníci jsou certifikovaní lektoři 
mediálního vzdělávání, novináři či experti na dezinforma-
ce. Vstupné je zdarma. Přijďte se s námi nad šálkem kávy 
pobavit o tom, jak v dnešním světě kriticky přijímat infor-
mace.

23. 1.
pondělí

13.30–15.30 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM – TRPASLÍK

25. 1.
středa

18.00 | refektář jezuitské koleje
KLAVÍRNÍ KONCERT ZUŠ
Klavírní koncert současných a bývalých žáků ze třídy paní 
učitelky Pavly Röbsteckové.

1. 2.
středa

18.00 | společenský sál
ZAHRADA, KTERÁ ZDOBÍ CELÝ ROK
Které rostliny zajistí, že zahrada pokvete celou sezónu? Kte-
rou vybrat na slunce nebo naopak do stínu? A jak jednotlivé 
druhy zkombinovat, aby byl záhon krásný na pohled? Přijď-
te načerpat praktické tipy, které využijete i na své zahradě. 
Své zkušenosti sdílí Alena Zelenková, majitelka dvou ukáz-
kových přírodních zahrad (U konipáska a Prvorepublikové 
zahrady).

3. 2.
pátek

9.00–11.00 | oddělení pro děti a mládež
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM – PLACKOVÁNÍ

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

do 12. 2. KOUZELNÉ SVĚTLO VITRÁŽOVÝCH LAMP 
Do zimních tmavých dnů září v pavilonu lampy z barevných 
sklíček zhotovených v secesním stylu Tiffany. Ve spolupráci 
s firmou SKLOART – Richard Kanta z Lubence.

21. 1.
neděle

14.00 | UMĚNÍ VITRÁŽE – HISTORIE A SOUČASNOST 
Jitka Kantová spolumajitelka firma Richard Kanta z Luben-
ce seznámí s historií umění vitráže a také se současnou vit-
ráží v architektuře a dokonce i ve filmovém umění. Rovněž 
představí unikátní muzeum vitráží v lubeneckém kostele 
sv. Jiljí. Po přednášce následuje komentovaná prohlídka 
výstavy. 

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

3. 2. 
pátek

9.15–15.30 | Stardoms Domažlice 
LASERGAME DOMAŽLICE
Akční zábava plná adrenalinu pro děti od 6 let. 
Informace a přihlášení na ddm-klatovy.cz/akce

2.-3. 2. 
čt-pá

19.00–15.30 | areál DDM (budova „E“)
AVENGERS – NOC A DEN SE SUPERHRDINY
Tematické přespání a den plný her, soutěží a vyrábění. 
Informace a přihlášení na ddm-klatovy.cz/akce. 

Přihlašování na LETNÍ TÁBORY 2023 spouštíme v pondělí 27. února 
2023. Jejich seznam i přihlašování naleznete na webových stránkách 
během měsíce ledna (ddm-klatovy.cz).

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

14. 1. 
sobota

20:00 | PSYCON VOL. III 
Legendární akce klatovského Falconu opět probudí tvé dé-
mony a ukážou, kam až může zajít lidská představivost při 
poslechu hudby!

21. 1. 
sobota

20:00 | THE FIALKY, NEŽFALEŠ 
Pražský Punk77, po čase zpět ve Falconu! Jako host vystou-
pí jejich kamarádi Nežfaleš! (Punk“n“roll, Praha)

27. 1. 
pátek

20:00 | ABDUCTION. FALCON CLUB TAKEOVER 
Vybroušenou Abduction. sestavu doplní MAGENTA, kterého 
bude na majku doprovázet hlasitý kazatel GEKONER!

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

od 9. 1. 
pondělí

9:00 | Klub seniorů Klatovy
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

od 9. 1. 
pondělí

13:15 | Klub seniorů Klatovy
KURZ NĚMČINY

od 7. 1.  
sobota

10:00 | Plavecký bazén Klatovy
PLAVÁNÍ

11. 1.  
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH PANA ČEPICKÉHO 

18. 1.  
středa

13:30 | Kino Šumava Klatovy
PROMÍTÁNÍ FILMU VÁNOČNÍ PŘÍBĚH   

25. 1.  
středa

13:30 | Klub seniorů Klatovy
přednáška na téma HISTORIE ŽIDOVSKÉ RODINY POLA-
KOVÝCH Z VELHARTIC (přednáší pan Mgr. Pavel Koura)

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

10. 1. 
úterý

9.00 | NÁVŠTĚVNÍ DEN PRO "KVÍTEK" (13)
Pravidelný pořad pro klatovský denní stacionář. 
Během pořadu v přísálí klubovny zahájení výstavy Milan 
Apfelbek - „KRÁSY KLATOV“ očima klienta denního stacioná-
ře KVÍTEK pro osoby s postižením.

17. 1. 
úterý

18.00 | POKÁNÍ A ODPUŠTĚNÍ
Čtvrtá přednáška šestidílného cyklu České křesťanské aka-
demie v rámci ekumenických rozhovorů klatovských církví 
pod názvem „ROZUMÍME SI?“ o hlavních křesťanských po-
jmech a učení. Přednáší KAREL ŘEŽÁBEK, Křesťanské sbory 
Plzeň. Moderuje OLIN KADLEC, pastor Církve bratrské.

20. 1. 
pátek

15.00-16.30 | NÁVRAT VINYLU 
Pravidelný klubový pořad pro zájemce o analogové na-
hrávky a o přehrávky vinylových gramofonových desek (33 
a 45 otáček/min.) na přístroji špičkové kvality s možností 
digitálního přepisu na CD nebo USB flash disk.

20. 1. 
pátek

17.00 | Z UKRAJINY MEZI NÁS… (4) 
Otevřená klubová náruč pro přátele, kteří byli nuceni opus-
tit svou domovinu pod tlakem ruské vojenské agrese, aneb 
nabídka k vzájemnému poznávání a sbližování ukrajinské 
minority s klatovskou veřejností za podpory Ukrajinského 
centra v Klatovech.

27. 1. 
pátek

18.00 | PŘÁTELSKÉ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
PŘÁTELÉ ČESKÉ HISTORIE a jejich příznivci přivítají rok 2023 
tradičně hudbou, zpěvem, promítáním a povídáním si o 
klatovských i jiných zajímavostech s vlastním pohoštěním. 
Večer připravil a uvádí IVAN RUBÁŠ za technické podpory 
Hifiklubu.

Výstava MILAN APFELBEK „KRÁSY KLATOV“ očima klienta denního 
stacionáře KVÍTEK pro osoby s postižením v přísálí klubovny přístupná 
veřejnosti během všech pořadů do 30. června 2023.
POESIOMAT na nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží čeká i na Vás 
s nabídkou básní 19 autorů se vztahem k městu 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.

10. 1. 
úterý

14:00 | VÍTEJ DO NOVÉ ROKU ROKU 
povídání 

17. 1. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 1
vyrábíme

24. 1. 
úterý

14:00 | ARTEDÍLNY 2
vyrábíme

31. 1. 
úterý

14:00 | BABINEC
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PŘÁTELÉ ČESKÉ HISTORIE
w w w.prateleceskehistorie .estranky.cz

10. 1. 
úterý

18:30 | restaurace KD
PŘÁTELSKÉ SEZENÍ 
Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká histo-
rie. Větší důraz se klade na historii a dění v regionu. Na 
programu bude Valná hromada s roční rekapitulací. Pří-
tomnost všech členů vítaná.

14. 1. 
sobota

13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA 
NOVOROČNÍ VYVĚTRÁNÍ
Malá procházka po městě. Akce je veřejně přístupná. 
Sraz před 13. hod. u kašny na náměstí.

21. 1. 
sobota

7:30 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
KRÁLOVSKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY
Praha Hradčany – chrám sv. Víta, Vojtěcha a Václava. 
Ojedinělá možnost vidět na vlastní oči nejvzácnější čes-
kou movitou památku. Doprava - vlak. Jídlo a pití s se-
bou. Odjezd z hl. nádraží. Sraz účastníků v 7:15 hodin.

27. 1. 
pátek

18:00 | Klubovna Hifiklubu ve Vrchlického sadech
PŘÁTELSKÉ PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Tradiční pohodová akce, kdy všichni pospolu přivítá-
me rok 2023 hudbou, zpěvem, vlastním občerstvením  
a také promítáním a přátelským povídáním. Interní akce 
je připravena ve spolupráci s místním Hifiklubem.

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

5. 1. 
čtvrtek

19.00 | restaurace U Radů v Pražské ulici
ČLENSKÁ SCHŮZE
posezení zájemců o regionální dění a historii.

OSTATNÍ
7. 1. 

sobota
15.00 | restaurace Pod Hůrkou (Bydlo)
SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MASOKOMBINÁTU
Drazí „Masňáci“, sejdeme se opět po roce. Případné do-
tazy zodpoví p. Stanislav Popelka. (mobil: 777 314 661)

15. 1. 
neděle

15:00–18:00 | bistro Zrno, Pavlíkova 7
LANGUARIUM VOL. XVIII
Co stůl, to jiná řeč. Přijď pokecat v angličtině, španělštině, 
francouzštině, němčině nebo s cizinci v češtině. Vstupné 
dobrovolné.

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
w w w.klatovskyzpravodaj .cz

BASKETBAL
7. 1.

sobota
14:00 | Krajský přebor žáků U12 | SH BK Klatovy
KLATOVY -  LOKOMOTIVA PLZEŇ

21. 1.
sobota

10:00 | Celostátní liga kadetky U17 | SH BK Klatovy
KLATOVY -  TYGŘI PRAHA B

21. 1.
sobota

14:00 | 2. liga mužů skupina A | SH BK Klatovy
KLATOVY -  BEROUN

22. 1.
neděle

10:00 | Celostátní liga kadetky U17 | SH BK Klatovy
KLATOVY - SLANÝ

28. 1.
sobota

10:00 | Krajský přebor žáků U11 | SH BK Klatovy
KLATOVY - ROKYCANY

HOKEJ
6. 1.

pátek
14:00 | Regionální liga juniorů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - ROKYCANY

11. 1.
středa

18:00 | 2. liga mužů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - CHEB

13. 1.
pátek

14:00 | Regionální liga juniorů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - BEROUN

13. 1.
pátek

14:00 | Regionální liga juniorů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - PELHŘIMOV

17. 1.
sobota

9:00 | Regionální liga juniorů | Zimní stadion Klatovy
KLATOVY - HC ŽEBRÁK

VOLEJBAL
7. 1.

sobota
9:00 | Turnaj smíšených družstev | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY, TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 4+2

14. 1.
sobota

10:00,14:00 | Kraj. přebor I. třídy žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY A - ROKYCANY

21. 1.
sobota

9:00 | Krajské kolo minivolejbalu | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY, PLZEŇ, ROKYCANY, ŠŤÁHLAVY

22. 1.
neděle

10:00,14:00 | Kraj. přebor I. třídy žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY - KLADRUBY

28. 1.
sobota

10:00,14:00 | Kraj. přebor I. třídy žen | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY B  - DOMAŽLICE B

29. 1.
neděle

9:00 | Krajský přebor dívek U16 | SH ZŠ Čapkova
KLATOVY

BADMINTON
28. 1.

sobota
10:00 | 3. liga dospělých sk. zápas | CMS Klatovy
KLATOVY - SK JUPITER A

28. 1.
sobota

14:00 | 3. liga dospělých sk. zápas | CMS Klatovy
KLATOVY - SOKOL DOUBRAVKA B

FLORBAL
15. 1.

neděle
9:00 | Liga mladších žáků | CMS Klatovy
TURNAJ LIGY MLADŠÍCH ŽÁKŮ

STOLNÍ TENIS
7. 1.

sobota
9:00 | Kraj. přebor 1. třídy mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - POCINOVICE

7. 1.
sobota

10:00 | 1. liga žen | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - KRÁLŮV DVŮR

21. 1.
sobota

9:00 | Kraj. přebor 1. třídy mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - SOKOL TĚNĚ A

21. 1.
sobota

10:00 | 1. liga žen | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - VLAŠIM B

21. 1.
sobota

14:00 | Kraj. přebor 1. třídy mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY B - MIROŠOV

21. 1.
sobota

15:00 | 1. liga žen | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - SLAVOJ PRAHA

21. 1.
sobota

15:00 | Divize mužů | SH ZŠ Masarykova
KLATOVY - SKUŘ PLZEŇ B

ŠACHY
8. 1.

neděle
10:00 | 2. liga dospělých | Sokolovna Klatovy
KLATOVY - SOKOL VYŠEHRAD B

14. 1.
sobota

10:00 | Turnaj šachových nadějí | Sokolovna Klatovy
KLATOVY, TURNAJ

15. 1.
neděle

10:00 | Krajský přebor I dospělých | Sokolovna Klatovy
KLATOVY B - SOKOL PLZEŇ LETNÁ

22. 1.
neděle

10:00 | Reg. přebor A dospělých | Sokolovna Klatovy
KLATOVY D - TJ PLZEŇ KOŠUTKA

29. 1.
neděle

10:00 | Kraj. přebor III dospělých | Sokolovna Klatovy
KLATOVY C – ŠK LÍNĚ F
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Oprav y komunikací  2022
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy ka-
ždoročně realizuje opravu a údržbu 
pozemních komunikací v Klatovech  
a integrovaných obcích města. Jednot-
livé akce jsou nejprve schvalovány Ra-
dou města Klatov a v průběhu celého 
roku jsou postupně uskutečňovány.

Pro rok 2022 byly na údržbu komu-
nikací vyčleněny finanční prostředky  
v celkové výši 38,1 mil. Kč. Další finan-
ce ve výši 1,5 mil. Kč poskytli na opra-
vy povrchů správci inženýrských sítí.

Za tyto prostředky bylo celoplošně 
opraveno velké množství vozovek  
a chodníků. 

Z údržby komunikací provedl HO  
v roce 2022 zejména tyto opravy ko-
munikací:

V Klatovech:  
• Masarykova ulice po úsecích Koldi-

nova-Dukelská, Dukelská Vaňkova 
a Vaňkova- Wolkerova,

• ulice U Pazderny,
• Revoluční ulice,
• chodník a veřejné osvětlení v části 

Vaňkovy ulice,
• Tolstého ulice po úsecích Macharo-

va-Podhůrecká, Podhůrecká-Neru-
dova a Nerudova-Družstevní,

• chodník v západní části Týneckého 
ulice včetně veřejného osvětlení,

• část chodníku Pavlíkovy ulice,
• část Čapkovy ulice,
• část chodníku v ulici Národních mu-

čedníků,
• MK v lokalitě U Slunce včetně veřej-

ného osvětlení,
• Bozděchova ulice včetně veřejného 

osvětlení,
• 7. cesta v zahrádkářské kolonii Pod 

Hůrkou,
• komunikace od Štěpánovické uli-

ce směrem k zahrádkářské kolonii 
Třešňovka,

V integrovaných obcích:
• MK „za kostelem“ a odstavná plo-

cha před hřbitovem v obci Křištín,
• polní cesta mezi zahrádkářskou ko-

lonií Třešňovka a obcí Štěpánovice,
• část lesní cesty Štěpánovice – Se-

krýt,
• polní a lesní cesta za železniční tratí 

v obci Točník,
• odvedení dešťových vod a úprava 

části chodníku v obci Dehtín,
• MK „K mlýnu“ v obci Dehtín,
• část komunikace Luby-Lomec, 

část komunikace „pod hřbitovem“  
v obci Luby,

• dvě části komunikace v obci Čínov,
• výsprava části silničního příkopu 

komunikace Otín-Předslav,
• MK „Za prodejnou svítidel“ v obci 

Štěpánovice.

ulice U Pazderny

Akce realizované v rámci rozpočtu 
investičních akcí města v roce 2022

Domažlická ulice 
Průtah městem od železničního viaduk-
tu po odbočku na Janovice - chodníky, 
veřejné osvětlení, nová světelná křižo-
vatka.

Průtah obcí Štěpánovice
Průtah celou obcí - stezka pro pěší a cyk-
listy, chodníky, veřejné osvětlení, náves 
v obci.

Prodloužení stezky pro pěší a cyk-
listy Štěpánovice-komunikace Pod 
Borem.  
Výstavba nové stezky o šíři 3 m, výstav-
ba nového vodovodu, metropolitní sítě.

Nasvětlení přechodu u Drůbežářské-
ho závodu
Nové vedení kabelu v zemi, stožáry se 
speciálním nasvětlením přechodu, nový 
chodník k autobusové zastávce.

Stavební úpravy ve Voříškově ulici
Vozovka, chodníky, odvodnění, nově 
upravené křižovatky, ochranné zálivy, 
veřejné osvětlení v úseku Niederleho-
-Jungmannova.

Parkoviště KISS & RIDE před ZŠ Tol-
stého ulice
Vybudování nového parkovacího zálivu.

Stavební úpravy Lubské ulice
Úpravy ochranných ostrůvků po prove-
dené rekonstrukci plynovodního řadu.

Celkové náklady výše uvedených in-
vestičních akcí, které byly hrazeny z fi-
nančního rozpočtu města,  činily 43,7 
mil. Kč.

František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru



K L AT O V S K Ý  Z P R AV O D A J14

Kurzy tanečních pro dospělé 
v Kulturním domě

Pro koho jsou Kurzy tanečních pro 
dospělé vhodné?

Jiří Hájek: Naše taneční kurzy rozdě-
lujeme na začínající, mírně pokročilé  
a pokročilé. Do toho spadají v pod-
statě všechny věkové kategorie 
tanečníků a jejich taneční umění.  
Od tanečních párů, které ukončily zá-
kladní taneční kurzy pro mládež, až po 
seniorské taneční páry, kterých jsme 
za dobu našeho působení měli také již 
hojně a i dnes je vyučujeme. U začína-
jících tanečních párů probíráme vše 
od naprostých základů. Naproti tomu 
u mírně pokročilých a pokročilých již 
předpokládáme znalost základních 
kroků a jednoduchých prvků, které 
dále rozvíjíme.

Jak jste již zmínil v úvodu - taneční 
jsou rozdělené na začátečníky a mír-
ně pokročilé / pokročilé. Kde je hra-
nice, od kdy se mohou frekventanti 
hlásit do pokročilých?
Jiří Hájek: Pomyslnou hranici, kdy jít 
do mírně pokročilých, nebo pokro-
čilých kurzů necháváme na každém 
tanečním páru a jejich cítění. Pokud 
naše kurzy neznají, doporučujeme 
absolvovat kurz pro začínající páry, 
při kterém se mohou i porozhlédnout 
po dalších úrovních a podle vlastního 
uvážení se tak rozhodnout, kdy po-
stoupit dále.

Jedna z nesporných výhod je, že na 
rozdíl od jiných měst, ve kterých pro-
bíhají Kurzy tanečních pro dospělé, 
vaše lekce trvají dvě hodiny. Proč 
jste se rozhodli je nezkrátit po vzoru 
ostatních?

Jiří Hájek: Tanec, jako každá jiná lid-
ská činnost, chce své. A to jak čas pro 
výuku a opakování, tak pro odpočinek 

a zábavu. Uvedené dvě hodiny pro 
každý kurz pokládáme za optimální, 
kdy se taneční páry od nás něco naučí  
a náležitě zopakují, ale mají čas si i po-
sedět a popovídat s ostatními.

Jaké všechny tance se účastníci na-
učí?

Jiří Hájek: Učíme standardní a latin-
skoamerické tance. Ze standardních 
jsou to waltz, tango, valčík, slowfox 
a quickstep. Z latinskoamerických 
pak samba, chacha, rumba, jive, sal-
sa, bachata a nesmíme zapomenout  
na Českou polku, pokud o ni tanečníci 
projeví zájem.

Co si s sebou mají frekventanti  
na lekce přinést? 

Jiří Hájek: Samozřejmě vhodný spo-
lečenský oděv a boty, které je netlačí. 
Taneční páry musí brát v úvahu, že 
nebudou stát nebo sedět, ale hlavně 
tančit.

Jana Pešková: Pochopitelně preferu-
jeme taneční obuv, která vám nabízí 
nesrovnatelné pohodlí, šetří kotníky  
a kolena a poskytne potřebnou jistotu 
pro všechny taneční kreace. Taneční 
pro dospělé vnímáme jako společen-
skou událost, proto převážně dámy 
tyto večery využívají k možnosti se 
hezky obléknout a upravit. Cítí se pak 
krásně a to ocení i jejich partneři.

Neumět ani základní krok by se dalo 
považovat za určitý handicap. Proč 
si myslíte, že je tolik lidí, nejen mla-
dých, kteří tanec vůbec neovládají?

Jiří Hájek: V tomto směru vidíme vel-
ké pokroky. Při návštěvě plesů se sa-
mozřejmě rozhlížíme, jaká je účast na 
parketě, a velmi nás za poslední dobu 
překvapilo poměrně hojné obsazení  
i mladými tanečními páry.

Spolu s Městským kulturním středis-
kem chystáte Tančírnu. Mohli byste 
popsat těm, kteří o ní nic neví, o co 
konkrétně jde?

Existují pouze dva typy lidí. Ti, kterým se při myšlence na tanec rozbuší srdce, a ti, kteří  
k němu žádný velký vztah nemají.   I to se ale může změnit, protože obecně platí, že se při 
této pohybové společenské aktivitě z těla vyplavují endorfiny, které přispívají ke zlepšení 
nálady. V Městském kulturním středisku máme to štěstí, že můžeme nabídnout kurzy 
tance jak pro mládež, tak i pro dospělé.  A právě na dospělé jsme se zaměřili s tanečním 
mistrem Jiřím Hájkem a partnerkou Janou Peškovou, kteří budou od 15. ledna každou 
neděli tančit na velkém sále Kulturního domu. 
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Jiří Hájek: Tančírna je akce odehrá-
vající se v prostorách velkého sálu 
kulturního domu v Klatovech, kterou 
pořádáme pro širokou veřejnost, 
která si chce zatančit. Pouštíme zde 
reprodukovanou hudbu na všechny 
standardní a latinskoamerické tance, 
které vyučujeme na našich tanečních.

Pro mnohé je tanec sport, pro jiné 
zase umění. Jak to vnímáte vy?

Jiří Hájek: Samozřejmě musíme rozli-
šovat, zda se jedná o tanec na profesi-
onální úrovni, nebo tanec pro zábavu. 
Nicméně asi každý, kdo se tanci začne 
věnovat hlouběji a dlouhodoběji, po-
zná, že je to vlastně obojí.

Z jakého důvodu se nejčastěji lidé 
hlásí do Kurzu tanečních pro dospě-
lé?

Jana Pešková: Taneční páry mají hod-
ně důvodů, proč začít navštěvovat 
taneční pro dospělé. Mnozí z nich se 
přihlásí, protože to považují za sou-
část etikety. Tanec bývá vyžadován 
na mnoha společenských událostech.  
Jak už soukromých -  společné tance 
rodičů s dětmi v tanečních pro mlá-
dež, maturitní plesy, svatby, reprezen-
tační plesy, tak firemních akcích. Jiné 
páry berou taneční jako setkávání se s 
přáteli s možností využití dostatečné-
ho prostoru pro tanec. 

Chtěli byste něco vzkázat nebo do-
poručit čtenářům, kteří uvažují nad 
účastí na kurzech? 

Jana Pešková: V dnešní uspěchané 
době jsou naše taneční pro dospě-
lé jedinečnou příležitostí se zastavit 
a strávit se svým partnerem v náru-

čí dvě hodiny při společném tanci. 
Nejenže se oba vzděláte v tanečním 
umění, budete mít společný zájem, 
ale hlavně si budete zase o kousek 
bližší, protože tanec vás naučí vnímat 
jeden druhého.

Jiří Hájek: Taneční vedeme v přátel-
ském duchu a je pro nás prioritní, aby 
se tanečníci cítili dobře.

Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy 

→ klatovskyzpravodaj.cz

NAVŠTIVTE ONLINE VYDÁNÍ 
KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE!

Hlavní zdroj informací o sportovním, kultur-
ním a společenském dění v Klatovech
s přehledným kalendářem akcí.
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Obce Klatovska – Sobětice
Obec, která je integrovanou sou-
částí města Klatov, leží necelé 3 km 
od jeho centra směrem jihozápad-
ním. Její katastr má rozlohu 3,11 km 
a má poměrně členitý reliéf. Nej-
vyšší kopce v zalesněné východ-
ní části dosahují nadmořské výšky 
510 m a naopak nejnižší místa, kde 
území obce opouští potoky, jsou  
v krajině o 100 m níže. Osídlování kra-
jiny a zástavba probíhaly od počátku  
v úžlabině podél dvou potoků. Jeden  
z nich na katastru obce přímo pra-
mení. Na mapách ani nemá jméno, 
ale pro obec byl jistě velmi důležitým 
zdrojem vody a přímo v zastavěné 
části obce napájel a dodnes napá-
jí tři rybníky. Jeho údolí je od severu 
obklopeno hřbetem Švejckého vr-
chu, na východě zalesněnými vrchy  
a na jihu je odděleno nevysokým hře-
benem mezi poli, po němž vede míst-
ní komunikace do sousedních Lub. 
Pamětnici ji nazývali „Na Cimbálku". 
Za tímto hřebenem se rozkládá dru-
hé údolí, jímž v katastru obce protéká 
Mochtínský potok. Kolem něho vznikla 
druhá část obce, které se od nepaměti 
říkalo Sobětičky. Bohužel, na mapách 
najdeme zcela jiné popisy: Sobětický 
mlýn, U mlýna. Tyto názvy však nikdo 
z místních nepoužíval. Obě údolí jsou 
otevřená na západ k obci Luby.

Vzhledem k členitosti terénu i původ-
ní zástavba byla roztroušená a tak pro 
usnadnění orientace se užívala místní 
označení, např. Na Pozorce, Na Vejpi-
chu, Na Ovčíně, Na Drahách. I vzdá-

lenější nezastavěné plochy využívané 
k zemědělství měly své místní názvy, 
jako Svitné, Na Kosmacké, Na Číhát-
kách, Na Malovské a podobně. Je za-
jímavé, že tyto názvy Ize dodnes najít 
na katastrálních mapách.

Osídlováni obou údolí a vznik osad 
Ize doložit z historických pramenů až  
ve 14. století, kdy zde sídlil vladycký 
rod Sobětických. Od něj je odvozen 
i název obce. Tento rod zde u svého 
hospodářství zbudoval tvrz jako síd-
lo rodu. Stávala na umělém ostrůvku 
uprostřed rybníka. O její existenci 
víme z archivních pramenů. Jednalo se 
o vodní tvrz, ale o její podobě se nedo-
chovalo nic. Víme, že byla r. 1520 do-
byta a vypálena vojskem královských 
měst, která tím potrestala tehdejšího 
majitele vladyku Aleše ze Sobětic jako 
švagra a blízkého spojence Petra Sudy  
z Řeneč a na Janovicích. To byl loupeži-
vý rytíř, který svými výpady ohrožoval 
královská města a majetky v širokém 
okolí. Tvrz byla nepochybně obnove-
na, kdy pak zanikla, známo přesně 
není. Lze jen dovozovat, že to bylo 
v důsledku účasti vladyky Oldřicha 
Sobětického na stavovském povstá-
ní, za což byl odsouzen ke konfiskaci 
poloviny majetku. Tvrz a ves Sobětice 
mu sice byly ponechány, ale po Old-
řichově smrti je zdědili jeho potomci 
(měl 5 synů a 4 dcery) a ti je kvůli dlu-
hům prodali. Novou a poslední ma-
jitelkou z rodu Sobětických se v roce 
1636 stala vdova po Oldřichovi, Vorši-
la Sobětická z Kadova. Ani ta majetek 

neudržela a tak, jak je psáno v obecní 
kronice, „25. ledna 1639 statek Sobě-
tice s tvrzí a vsí Sobětice, s dvorem 
poplužním, s dědinami, loukami, lesy, 
rybníky, s mlejnem pustým, zahra-
dami, chmelnicemi, s lidmi osedlými  
a s krčmou výsadní též ve vsi Kosmá-
čově" odkoupil klatovský měšťan Ja-
kub Longin z Longinu. Po téměř 300 
letech rod Sobětických opouští Sobě-
tice. Ani novému majiteli se nepoda-
řilo majetek udržet bez dluhů a už po 
20 letech, 16. října 1659, jej koupil Vi-
lém Albrecht Krakovský z Kolovrat na 
Týnci a na Lomci. Tento rod postupně 
koupí získal řadu okolních obcí a stat-
ků. Správním sídlem svého panství 
učinil Týnec. Tím Sobětická tvrz po-
zbyla svého významu a opuštěná za-
nikla. Není po ní známa žádná hmot-
ná památka.

Rod Kolovratů patřil mezi dobré hos-
podáře. Statek Sobětice zveleboval 
a udržel jej až do r. 1922. Posledním 
majitelem byl Jindřich Kolovrat. Sta-
tek Sobětice byl na základě pozemko-
vé reformy provedené podle zákonů 
nové Československé republiky roz-
parcelován, takže 48 ha zemědělské 
půdy bylo přiděleno zájemcům o hos-
podaření v Soběticích, Kosmáčově, 
Lubech a Újezdci, zbytek 160 ha půdy 
včetně lesa připadl Československé-
mu státu, který zde vytvořil zbytkový 
statek Českého odboru zemědělské 
rady. Ta se snažila zde budovat vzoro-
vé hospodářství. Tak od r. 1924 začal 
čilý stavební ruch. Přestavovaly se stá-

foto: Luděk Pitter
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vající obytné i hospodářské budovy, 
budovaly se nové, modernizovalo se 
vybavení kravína, teletníku, vepřína, 
konírny, ovčince. Přebudoval a rozšířil 
se starý vodovod, nově byl postaven 
včelín, pícní silo, zpevňovaly se a bu-
dovaly nové cesty.

Sobětice s Kosmáčovem byly až  
do roku 1903 spojeny s obcí Luby  
v jednu politickou obec. V ní byly nazý-
vány osadami. Na nátlak občanů obou 
osad byla zřízena nová politická obec 
Sobětice, k níž patřila i osada Kosmá-
čov. Prvním starostou byl zvolen Jan 
Kanta. Samostatná obec se začala 
rozšiřovat brzy po 1. světové válce  
a vzniku republiky. Díky pozemkové 
reformě se zvětšil počet zeměděl-
ských usedlostí, díky subvencím se 
rozšířil počet obytných stavení. Z 32 
domů s číslem popisným v roce 1916 
jich bylo na konci 1. republiky 46, dnes 
již 86. Porovnáme-li počet obyvatel, 
pak se i přes veškerou výstavbu nijak 
moc nezměnil. V r. 1924 žilo v Sobě-
ticích 276 obyvatel, v roce 1930 280 
a při posledním sčítání v r. 2021 jich 
bylo podle údajů ČSÚ 297. Obec Sobě-
tice se stala první integrovanou obcí 
města Klatovy již v roce 1961. Za dobu 
samostatné existence se vystřídalo  
9 starostů (Jan Kanta, Josef Pavlík, An-
tonín Andrle, Václav Vondráček, Alois 
Bohunek, Alois Toul, Jaroslav Sobě-
hart, Karel Čížek a Václav Sysel). Po-
slední starosta pak působil jako posla-
nec a člen rady Městského národního 
výboru v Klatovech.

Do rozmachu života a pocitu souná-
ležitosti občanů a obce za 1. republi-
ky zapadá i zbudováni kapličky, která 
dodnes zdobí náves obce. Zbudována 

byla z darů občanů, ale i zbytkového 
statku, který věnoval obci zvon, po-
skytl povozy, stavební kámen, dřevo 
na krov. Mezi donátory patřil i týnec-
ký velkostatkář a bývalý majitel statku  
v Soběticích Jindřich Kolovrat. O vnitřní 
dřevěné vybavení se postaral zaměst-
nanec velkostatku Jan Krýsl, obrazy  
a sochy věnovali občané, farní úřad  
v Klatovech i Milosrdné sestry z Klatov. 
Hlavní sochu svatého Václava, jemuž 
je kaple zasvěcena, získala obec ze Su-
šického muzea výměnou za starý dře-
věný úl, který věnoval František Javor-
ský ze Sobětic č. 19. Vysvěcení kaple  
a první mše se konala v den svátku  
sv. Václava 28. 9. 1925. Od té doby se 
zde každoročně koná pouťová mše 
svatá a zvon ve věžičce kapličky se ro-
zezní i na památku občanů, kteří prá-
vě opustili tento svět.

Do obce dorazil i technický pokrok 
představovaný jak zdokonalenými 
hospodářskými prostředky, nářadím 
a stroji, tak i zavedením elektrického 
proudu. Ten byl přiveden v roce 1918 
z městské elektrárny v Klatovech  
a rozveden do domů v obci na nákla-
dy majitelů domů. Připojeny nebyly 
dvě části obce: Na Vejpichu a Sobě-
tičky. Občané Sobětiček si pak museli  
na připojení počkat až do roku 1954. 
Od roku 1924 projížděl obcí i státní 
autobus na trase Klatovy - Horažďovi-
ce. Telefonní spojení vedlo do statku 
již od roku 1884, ale pro občany slou-
žila až veřejná telefonní stanice zříze-
ná v r. 1948 v č. p. 4 u Toulů.

Období 2. světové války a vznik pro-
tektorátu rozvoj obce zbrzdil a potla-
čen byl i společenský život občanů. 
Zakázány byly i taneční zábavy. Přes-
to si zejména mladí dovedli poradit. 
Spolková činnost se nesměla pro-
vozovat, tak se scházeli mimo obec  
- v hostinci na Hejně, kde o nedělích 
parta mladých muzikantů zahrá-
la nejen k tanci a zábavě. Došlo tam  
k navázání mnoha přátelství s mladými  
z okolních obcí a mnoho z nich skon-

čilo manželstvím. Dodnes si z těchto 
výletů uchováváme fotky, které nám 
naši rodiče zanechali, a obdivujeme 
jejich odvahu a soudržnost. Vždyť to 
tehdy nikdo neudal.

Po 2. světové válce se mohl společen-
ský život v obci obnovit. I když mno-
ho akcí bylo politicky podmiňováno,  
v malé obci, jako byly Sobětice,  
se příliš neřešily politické dresy. Spíše 
se uznávalo, co kdo pro obec udělal. 
Tak se podařilo mnoho dobrých věcí 
v obci prosadit a zorganizovat. Poda-
řilo se svépomocí zbudovat prodejnu, 
která v obci až do roku 1957 chyběla, 
zřídit mateřskou školu, vybudovat ha-
sičskou zbrojnici, svazáckou klubov-
nu, motorest, veřejné osvětlení, zpev-
něné cesty a další. Rovněž se obnovila 
spolková činnost a každý spolek byl 
pro občany obce přínosem.

Mateřská škola vznikla až po spojení  
s městem Klatovy 5. března 1962  
v areálu statku v budově, která byla 
součástí zrušené drůbežárny. I když 
po 5 letech musela ustoupit staveb-
nímu rozmachu statku a rozšiřování 
živočišné výroby, statek poskytl ade-
kvátní náhradu v jiném svém objek-
tu mimo zemědělský výrobní areál. 
Tam školka přetrvala od roku 1967 až  
do ukončení provozu před několika 
lety.

Velkou oporou obecní rady a starosty 
vždy byli členové Hasičského spolku. 
Jeho vznik je datován do 12. 3. 1943. 
Při svém vzniku měl 12 členů a sta-
rostou byl Jaroslav Soběhart. Bě-
hem války se však jeho činnost nijak 
nerozběhla, spolek nefungoval tak, 
jak by obec potřebovala. Proto byla  
v roce 1954 svolána schůze do hostince  
u Pavlíků a tam byl spolek obnoven. 
Novým starostou se stal Václav Skři-
van. Ten usiloval především o nové 
vybavení sboru a prostory pro jejich 
uložení. Na přelomu 50. a 60. let se 
podařilo svépomocí postavit hasič-
skou zbrojnici, získat první motorovou 
stříkačku a další vybavení. Do té doby 
vlastnili hasiči pouze ruční stříkač-
ku, jež v té době už dávno patřila do 
muzea. Hasiči byli i organizátory spo-
lečenských akcí, například pouťových  
i jiných tanečních zábav v jediném 
hostinci v Soběticích. Duší společen-
ského života zůstávají dodnes.

Významně do společenského života 
obce zasáhly i další organizace, ze-
jména ženy a mládež. Již v roce 1955 
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vznikl Výbor žen, předchůdce poz-
dějšího ČSŽ, který byl založen v roce 
1974. Oba spolky věnovaly velkou po-
zornost práci s dětmi. Jako pamětník 
vzpomínám, jak s námi dětmi v 50. le-
tech připravovaly a nacvičovaly besíd-
ky, které se pak konaly bud' v hostinci 
u Pavlíků nebo v zasedací místnosti 
státního statku. Ještě pestřejší činnost 
vyvíjel spolek ČSŽ obnovený v roce 
1974. Svého největšího rozmachu do-
sáhl v 80. letech, kdy kromě intenziv-
ní práce s dětmi, pro něž uskutečnil 
mnoho akcí, pořádal i pro své členky 
řadu vzdělávacích akcí, např. kurz pe-
čení, floristické přednášky a další. Vel-
ký úspěch měly i společně pořádané 
zájezdy, návštěvy divadla. Pobavit se 
ale ženy uměly i při společných bri-
gádách na úklidu obce nebo pomoci  
v lese s vysazováním stromků, ve stat-
ku při jednocení řepy. V 90. letech do-
šlo sice k útlumu činnosti svazu žen, 
organizování akcí pro děti však po-
kračovalo a pokračuje dodnes, i když 
je to v rámci aktivit jiných organizací, 
zejména hasičů a osadního výboru. 
Díky nim se již tradicí stalo pořádání 
Dětských dnů plných soutěžení, zába-
vy, a dalších akcí, jako jsou: Loučení  
s prázdninami, Rybářské dny, stavě-
ní májky, Mikulášské nadílky, společ-
né zdobení a rozsvícení vánočního 
stromku se zpěvem koled.

Velmi pozitivní roli při zajišťová-
ní společenského života obce hrál  
v 50. a 60. letech státní statek, který 
spadal pod Českou zemědělskou aka-
demii. Jeho zasedací místnost byla dě-
jištěm mnoha veřejných akcí pro děti. 
Zde se pravidelně promítaly filmy 

pro děti i dospělé, zde byla přístupná  
i první televize v obci. Obojí bylo vel-
mi hojně navštěvované a při televiz-
ních přenosech sportovních utkání 
zasedačka praskala ve švech. Druhým 
impulsem rozvoje spolkové činnosti  
v 70. letech bylo vybudování Motores-
tu Sobětice. Jeho součástí byla i klu-
bovna, kde se mohly spolky scházet 
a činnost rozvíjet. Do tohoto období 
spadá rozvoj činnosti tehdejšího Čes-
kého svazu žen, Svazu požární ochra-
ny, ale i Svazu mládeže.

Motorest umožnil pořádání nejrůz-
nějších akcí. Občané si mohli po le-
tech opět zatančit např. při pouťových 
zábavách pořádaných hasiči, maškar-
ních a májových zábavách i odpoled-
ních čajích s hudbou a tancem, které 
pořádala tehdejší organizace SSM. 
Svazáci v 70. letech působili pod hla-
vičkou Státního plemenářského ústa-
vu, pokračovatele Státního statku.  
Za jeho finanční i materiální pomoci 
si vybudovali vlastní klubovnu v domě 
bývalého sídla MNV, kde se mohli 
scházet a bavit. Jejich činnost, jak po 
stránce společenské, tak pomocí bri-
gád na úklidu a úpravách obce, byla 
v té době nesporně přínosem pro 
všechny občany obce. Nezapomenu-
telné jsou společné akce s hasiči, jako 
byla třeba fotbalová utkání „starých 
proti mladým", společné účasti na 
hasičských soutěžích a dalších akcích.  
V 90. letech došlo i v naší obci k útlumu 
činnosti těchto spolků nebo k jejich 
zániku. V současné době se úspěšně 
pokouší navázat na tradice již zmínění 
hasiči Sobětice ve spolupráci s osad-
ním výborem Sobětice. Duší těch-

to akcí bývají zejména Radek Papay  
a František Joachimsthaler za hasiče  
a Slávka Huspeková z osadního výbo-
ru.

Osadní výbor má 9 členů, předse-
dou je p. Jiří Vondráček. Zastupuje  
i zájmy občanů Kosmáčova, který má 
v osadním výboru 2 zástupce. I když 
byla obec Kosmáčov správní součástí 
Sobětic, má vlastni katastr, žije vlast-
ním životem, a proto si zaslouží vlast-
ní prezentaci v rámci integrovaných 
obcí města Klatovy. Věřím, že se obča-
né Kosmáčova nebudou cítit opome-
nuti mým vyprávěním o osudech obce 
Sobětic. Rád jim pomohu k vlastní 
prezentaci obce Kosmáčov a pestrého 
společenského života jejich obyvatel.

Mgr. Vlasta Skřivan
člen osadního výboru Sobětice

Sobětický fotbalový tým v roce 1973, 
kdy se o sobětické pouti utkal s týmem 

Lub (výsledek nevíme, dresy půjčené  
od n.p. Mlékárny Klatovy)

Fotbalový tým v roce 1975 
(již s vlastními dresy)

1984 1985
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Poděkování

Rádi bychom poděkovali našim čte-
nářům, bez kterých by knihovna ztrá-
cela svůj význam a naše práce smysl. 
Děkujeme za Vaši přízeň a podporu. 
Ať už ji vyjadřujete tím, že k nám cho-
díte za kulturou, vzděláním, zábavou,  
do půjčoven, za literaturou nebo jen 
tak na “kus řeči”, podílíte se na vzniku 
programů pro děti, lektorujete tvořivé 
dílny nebo vystupujete na podvečer-
ních akcích (besedy, vernisáže, cesto-
vatelské přednášky, hudební koncerty 
aj.). Za zmínku stojí i autorské výstavy 
obrazů, rukodělných výrobků a foto-
grafií (v čítárně, v galerii, v oddělení 
pro děti a mládež), které každý měsíc 
nesou jiné jméno autora/autorky.

Knihovna se rovněž zapojuje do ně-
kolika projektů. Jedním z takových 
je i „Knížka pro prvňáčka“. Jedná se  

o podporu správných čtenářských 
návyků již od prvních tříd, kdy děti se 
čtením začínají. Projekt končí na kon-
ci školního roku tzv. pasováním prv-
ňáčků na čtenáře, kterého se účastní 
přibližně 250 dětí z klatovských škol. 
Odměnou je jim česká knižní novin-
ka napsaná a ilustrovaná přímo a 
jen pro tuto příležitost. V roce 2023 
čeká knihovnu nový projekt nesou-
cí název Bookstart – S knížkou do ži-
vota, který se zaměřuje na maminky 
s těmi nejmenšími (0–3 let) a na děti 
předškolního věku (3–6 let). Cílem je 
rozvíjet verbální schopnosti dětí, je-
jich představivost a vytvoření vztahu 
ke knížkám. Pořízení „Knížek pro prv-
ňáčka“ a nákup kreativních hraček pro 
projekt „Bookstart“ byly financovány 
díky sponzorskému daru od LS stavby  
s. r. o. Nýrsko.

Veškeré dění, které pro Vás v knihov-
ně připravujeme, by se nemohlo 
uskutečnit bez finanční podpory zři-
zovatele – města Klatovy.

Přesýpací hodiny roku 2022 jsou  
u konce. Sekundy naplnily minuty, 
minuty hodiny, hodiny dny, dny mě-
síce a měsíce pak celý rok. V našich 
srdcích se rozprostírá hřejivý pocit  
a dojem, že práce a snaha se odráží  
ve vašich očích – v očích čtenářů. Dě-
kujeme a těšíme se na Vás v novém 
roce 2023. Ať je další životní kapitola 
plná překvapení, krásných momentů 
a nezapomenutelných setkání.

Bc. Jarmila Poupová
ředitelka knihovny

Stejně tak jako poštovní schránka čeká na svůj dopis, jako golfová jamka na svůj míček, 
jako malé dítko na Ježíška, tak čeká i myšlenka na svého spisovatele, psací pero na pří-
běh, hromada archů na svázání, kniha na své vydání, prodejce na tržbu, regály na nové 
a nové publikace, knihovnice a knihovníci na zánovní vůni knižních listů a v cílové rovince 
knihovna na své návštěvníky.

Mgr. Rudolf Salvetr




