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Nechť je rok 2021 rokem
„ n o r m á l n í m “…
Vážení Klatované, dostáváte do rukou „Klatovský zpravodaj“ v nové podobě. Chtěli jsme vyhovět Vašim podnětům tak, abyste v něm měli ucelené informace o dění
ve městě včetně přehledu kulturních, sportovních i společenských událostí. Tištěná verze bude doplněna i elektronickou a jednotliví pořadatelé budou mít možnost do něj vkládat termíny svých akcí.
První číslo vychází snad trochu symbolicky na přelomu roku. Ostatně
právě tento čas bývá obdobím, kdy se
ohlížíme nazpět, rekapitulujeme vše,
co se událo v uplynulých měsících,
a zároveň si dáváme nejrůznější předsevzetí či vyslovujeme svá přání. Myslím, že se shodneme na tom, že rok
2020 obrátil do značné míry život nás
všech naruby. Několikrát se během
něj zastavil život, na který jsme byli
zvyklí. Nejrůznější omezení vystřídala téměř neomezenou a pro nás již
samozřejmou volnost a svobodu. Zasahují-li opatření do aktivit převážně
volnočasového charakteru (cestování,
výměnné pobyty uměleckých spolků
a sportovců), je to nepříjemné. Daleko
zásadnější jsou však zásahy do vzdělávání na všech stupních škol a především do hospodářství země. Mnozí
drobní podnikatelé a živnostníci, kteří
dvacet a více let budují svoje firmy, se
najednou dostávají na hranici existenčních potíží a řeší kudy dál.
Obrovské ekonomické a sociální dopady by pak přinesly potíže velkých
zaměstnavatelů v regionu. Uvědomujeme si to velmi dobře. Proto jsme se
v minulých měsících rozhodli rychle
pomoci ve dvou krocích. Nájemcům
našich nebytových prostor bylo odpuštěno po dobu nouzového stavu
nájemné. A zároveň jsme díky odpovědnému hospodaření v minulých
letech nezastavili připravené či rozběhnuté stavební práce. Ke konci listopadu město investovalo přes 200
milionů Kč. Za všechny projekty bych
chtěl zmínit dokončení úprav v samotném historickém centru města. Budova divadla a přiléhající Divadelní ulice
spolu s jezuitským kostelem se dle
mého proměnily v důstojný prostor
odpovídající svému významu.

Divadelní ulice
Přestože výhled „městské kasy“ je pro
nastávající rok plný otazníků svázaných s nejistotou legislativních úprav
ze strany státu, schválili zastupitelé
rozpočet města na následující rok.
Jsem tomu rád o to víc, že jej přijali
všemi hlasy 24 přítomných. Svědčí to
o jeho kvalitní přípravě. Opakovaně
byl probírán na mnoha pracovních
jednáních tak, aby s ním byli zastupitelé podrobně seznámeni. Zároveň to
svědčí o jejich obrovské míře zodpovědnosti za další chod a rozvoj našeho města. Velmi si vážím toho, že sice
můžeme mít a máme různé pohledy
na jednotlivosti, ale v případě zásadních rozhodnutí se dokážeme dohodnout. Myslím, že je to pro všechny Klatovany více než jen dobrá zpráva.

Vážení Klatované,
vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobností nebudeme moci přivítat 1. ledna nový rok 2021 společně,
dovolte mi popřát Vám do něj mnoho
zdraví, osobních i profesních úspěchů. A také vyjádřit naději. Nechť je
rokem, kdy se budeme moci vrátit po
všech stránkách k normálnímu životu bez zásadních omezení a těšit se
i z jen drobných radostí, jež nám bude
přinášet.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Ro z p o č e t n a r o k 2 0 2 1
Před několika málo dny skončil rok 2020, který se do naší paměti zapíše
rozporuplným písmem. Vstupovali jsme do něj s nadějí a očekáváním,
netušili jsme, jaké zákeřné překvapení nám záhy přinese.
„Coronavirus-covid“ obrátil náš ži- stva rozhodovat o investicích, jejich Nechceme si nic nalhávat, proto vovot, nejen pomyslně, vzhůru noha- výši a prioritách. Investice budou líme realistický pohled na své finanma. Strach, stres, nejistota, impro- do rozpočtu zahrnovány postupně ce. Respektujeme zásadu opatrnosti,
vizace prostoupily veřejný prostor. rozpočtovými opatřeními tak, jak nenadhodnocujeme příjmy, mírně
Mnozí selhali, ztratili důvěru sami budou „nabíhat“ investiční akce a pro- nadhodnocujeme výdaje. Výdaje prov sebe a ztratili či ztrácejí důvěru naši. jekty, a také podle toho, jaké priority jektujeme v částkách, které kopírují
Na straně druhé byly a jsou, naštěstí, jim zastupitelé přisoudí. Respektovat úroveň roku 2020. Nechceme totiž,
i kvality jiné – sebeobětování, odvaha, budeme své finanční možnosti dané aby město a naše organizace neměkompetence, snaha pomoci, láska. nesporným poklesem výše sdílených ly peníze na údržbu a péči o město.
Láska? Ano, co jiného je empatie velké daní v souvislosti s ekonomickými do- Péčí nerozumíme jen opravy a údržčásti společnosti, s níž souhlasí s opat- pady koronavirové krize.
bu komunikací, chodníků, parků,
řeními, která mají ochránit tzv. „riziko- Klíčovým parametrem rozpočtu o nichž jsem již hovořil. Péčí o město
vé skupiny“? Nejsme však všichni tak na rok 2021 jsou sdílené daně. Po dis- jsou i podpora sportu, kultury, spoletrochu rizikovou skupinou? Odpověď kusi ve finanční komisi a finančním čenského života. I proto jsme navýšili
na otázku nám dají až týdny, měsíce výboru je rozpočtujeme částkou 270 příspěvek do tzv. fondu dotací o 2 mil.
a roky příští. Doufejme jen, že jdeme mil. Kč. Tato částka „pokryje“ nejen Kč na 12 mil. Kč ročně. Více tak zbypo správné cestě.
předpokládané zrušení tzv. superhru- de na podporu pravidelné sportovní
Navzdory turbulentnímu ekonomické- bé mzdy a důsledky z toho vzniklé činnosti mládeže, na zájmové aktivity
mu prostředí jsme připravili a schválili (snížení příjmů státního rozpočtu). i na mimořádné dotace. Věřím, že burozpočet našeho města na rok 2021 Případné kompenzace za ztráty pří- dou použity pro dobrou věc a rozkvět
již před Vánoci. Stejně jako v minulých jmů, které městům a obcím přislíbil města. Základní relaci rozpočtu měsletech jsme jeho tvorbě věnovali maxi- premiér vlády České republiky, bu- ta popisuje přiložená tabulka.
mální péči, opakovaně byl projednán deme rozpočtovat až poté, co budou Stojíme na prahu nového roku. Dovolfinanční komisí a finančním výborem, schváleny parlamentem a stanou se te mi, abych Vám popřál vše dobré,
detailní prezentace jeho relací byla skutečností.
zdraví, štěstí, lásku, naději, abyste neprovedena na semináři zastupitelů. Náš návrh pracuje s provozním pře- ztráceli víru, že se nakonec vše v dobPodrobně se jím zabývala rada měs- bytkem ve výši 78,2 mil. Kč, jehož ré obrátí. Znovu se vrátím ke slovům
ta. Jako poslední to, které rozhoduje, součástí jsou však i částky účelově Comenia, který jménem „umírající
se uskutečnilo jednání zastupitelstva. rezervované na výdaje „voda, kana- matky Jednoty bratrské“ píše: „Věřím
Díky všem, kteří se jakýmkoliv způso- lizace, teplo a odpady“ v celkové výši i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu,
bem podíleli na přípravě a schválení 63,2 mil. Kč. „Volně použitelný pro- hříchy našimi na hlavy naše uvedenérozpočtu na rok 2021. Máme tak první vozní přebytek“ tak dosahuje část- ho, vláda věcí tvých k tobě se zase narozpočet města, který bude v průbě- ky 15 mil. Kč. Tento přebytek bude vrátí, ó lide český!“ Důležitá jsou slova
hu roku možné upravovat samostat- po zúčtování roku 2020 doplněn „hříchy našimi“, nezapomínejme.
nými rozpočtovými opatřeními.
o rozpočtovou rezervu tohoto roku.
Tradičně je první rozpočet na daný Tím, po doplnění o případné další ex- Krásný nový rok, vše dobré.
rok koncipován jako provozní roz- terní zdroje (připomínám, že máme
počet města. Oproti letům minulým smluvně zajištěný kontokorentní úvěr
jsou v rozpočtu však již nyní zakompo- ve výši 100 mil. Kč, který nečerpáme),
novány (poněkud) vyšší investice, a to získáme celkový rozsah disponibilních
Ing. Václav Chroust
na úrovni 33 mil. Kč. Tou nejvýznam- zdrojů města pro financování projekmístostarosta
nější z nich je částka 25 mil. Kč věno- tů roku 2021 a následujících období.
vaná komunikacím. O ní rozSchválený Schválený Schválený Schválený
Návrh
hodlo zastupitelstvo města již
rozpočet
rozpočet
rozpočet
rozpočet rozpočtu
v září letošního roku. NechceRozpočet města (v tis. Kč)
2017
2018
2019
2020
2021
me ani v této „covidí době“
* Neinvestiční příjmy celkem
378 439
433 612
475 396
516 668
485 288
vzdát snahu pečovat o své
město, udržovat komunikace, * Kapitálové (investiční) příjmy celkem
7 000
8 000
1 500
4 000
10 000
chodníky, parky. Chceme, aby
Příjmy běžného roku celkem
385 439
441 612
476 896
520 668
495 288
bylo patrné, s jakými provoz* Neinvestiční výdaje celkem
285 375
309 540
319 955
365 395
368 865
ními přebytky může město
*
Kapitálové
(investiční)
výdaje
celkem
8
215
9
700
6
810
8
425
32 890
disponovat (proto jsme příslušným způsobem doplnili
Výdaje celkem
293 590
319 240
326 765
373 820
401 755
prezentaci k rozpočtu, tu naRozdíl (příjmy - výdaje)
91 849
122 372
150 131
146 848
93 533
jdete na webových stránkách
Splátky úvěrů
-16 535
-16 580
-15 295
-15 315
-15 335
města) a zároveň respektuPřebytek
(příjmy
výdaje)
celkem
75
314
105
792
134
836
131
533
78 198
jeme pravomoc zastupitel-
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Charitativní bazar
doplnil adventní trh

Klatovský klášterní bazar – 10. ročník se uskutečnil 13. prosince jako součást
prvního adventního trhu.
Řada podnikatelů a společností nám
věnovala zajímavé zboží od adventních svícnů, přes výrobky ze dřeva
až po různé masné, sýrové či sladké pochutiny. Další dobroty si připravily členky Klatovského okrašlovacího spolku a zástupkyně Domu
dětí a mládeže. Vše bylo nabídnuto

ve třech označených stáncích a lidé tak
svým nákupem přispěli Oblastní charitě Klatovy na pořízení polohovacích
lůžek pro seniory. Byl k tomu zřízen
speciální účet 30031-82048319/0800,
na který může libovolnou částkou přispět každý do 31. 1. 2021. V této době
je na účtě 59 065 Kč.

Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli a podíleli se na přípravě bazaru
i prodeji. Jsem rád, že i v této obtížné
situaci si dokážeme pomáhat.
Vážení spoluobčané, přeji Vám vše
nejlepší do nového roku, zejména
pevné zdraví i hodně životních úspěchů.

Několik střípků
z Klatovské teplárny

Předběžná cena tepla z Klatovské teplárny a.s. pro rok 2021 zůstává ve stejné
výši, jako byla stanovena pro rok 2020. Tedy pro domácnosti (sekunder) ve výši
673,70 Kč s DPH a pro průmyslové odběratele (primer) ve výši 568,80 Kč s DPH.
Klatovská teplárna a.s., kterou vlastní
město Klatovy, nabízí komplexní služby i pro nové zájemce, kteří zvažují
připojení svých bytových domů i průmyslových objektů. Velkou výhodou
teplárny je komplexní servis, který
přináší odběratelům vedle slušných
cen i pohodlí, férové jednání a jasné
podmínky. Cena tepla z teplárny je
konečnou cenou a s odběrem nejsou
spojeny žádné další výdaje. V neposlední řadě musíme zmínit i ekologické dopady, neboť teplárna musí splňovat přísné emisní limity.
Připomenu, že v současné době Klatovská teplárna a.s. dodává teplo
do 4085 klatovských bytů a řady prů-

myslových objektů. Rozložení odběrů
tepla je takové, že 67 % tvoří domácnosti a 33 % průmysl a ostatní odběry.
Vzhledem k distribuční síti parovodů, horkovodů a plynových kotelen
na území města je schopna připojovat
i další objekty. Centrální zdroj tepla
zajišťuje výrobu z více než 90 % kotel
K4 na hnědé uhlí, který je ve špičkách
doplňován plynovými kotli K1 a K2.
Klatovská teplárna a.s. má zpracován
nový Strategický dokument vývoje
společnosti, který řeší budoucnost
teplárny. Na základě dílčích závěrů
a doporučení tohoto dokumentu bylo
zahájeno zpracování projektové dokumentace, která zahrnuje i dokonče-

ní přechodu z parního na horkovodní
systém zásobování tepelnou energií
ve městě. Teplárna na základě závěrů
dokumentů řeší i dodávání tepelné
energie prostřednictvím kogenerační
jednotky, kterou postaví a bude provozovat vybraný dodavatel. Kogenerace představuje společnou výrobu
elektřiny a tepla, která umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.

Ing. Martin Kříž
místostarosta
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Ko m p l i k a c e s e s t u d n a m i
a s odběry podzemních vod
Problematika zásobování vodou ze studní se v dnešní
době stává čím dál častějším tématem, a to převážně
v těch obcích, kde není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu a každá nemovitost si musí zajistit svůj
vlastní zdroj pitné a užitkové vody. Cesta k vybudování takové studny a získání potřebných povolení však
není vůbec jednoduchá.
V porovnání s předchozími lety zaznamenává Městský úřad Klatovy, Odbor
životního prostředí - oddělení vodního hospodářství nárůst počtu žádostí
o povolení staveb studní a o související povolení k odběru podzemních
vod. Je nutno dodat, že v roce 2020 byl
počet podaných žádostí zase o něco
vyšší než v roce předešlém. Jednou
z hlavních příčin tohoto vzestupného trendu jsou současné klimatické podmínky. V mnohých kopaných
studnách, které nejsou budovány
do takových hloubek jako studny vrtané, dochází postupným úbytkem
vody až k jejich vysychání a lidé z velké
části zvolí možnost zbudování studny
nové, ale už ne kopané, nýbrž vrtané.
Jsou obce na Klatovsku, jejichž obyvatelé používali k zásobování pitnou
a užitkovou vodou z větší části kopané studny, a v letošním roce museli
přistoupit k realizaci nových vodních
zdrojů, protože v těch původních bylo
nedostatečné množství vody nebo
úplně vyschly. Lidé však nežádají

o povolení nových vodních zdrojů jen
z tohoto důvodu. Studny jsou mnohde jedinými možnými vodními zdroji
pro novostavby rodinných domů nebo
rekreačních objektů. Dále jsou studny
povolovány i v obcích, kde je veřejný
vodovod, například jako zdroje užitkové vody a pro zalévání zahrad a zeleně. Samozřejmě přednostně by lidé
měli pro zálivku používat akumulovanou srážkovou vodu, ale v současné
době je jí mnohdy nedostatek.
Nejvíce povolovanou variantou studny je studna vrtaná. Tento typ studny
dosahuje několika desítek metrů hluboko, v malé míře jsou na Klatovsku
evidovány i stometrové vrty. K povolení vrtané i kopané studny a odběru
podzemních vod jsou mimo jiných
dokladů zapotřebí dvě důležité věci:
dokumentace stavebního záměru
a vyjádření odborně způsobilé osoby,
tedy hydrogeologa, na jejichž základě
dojde k vydání, či nevydání daného
povolení. Účastníky řízení o povole-

ní jsou kromě žadatelů a příslušných
obcí také další osoby, což mnohá řízení může komplikovat.
Nejčastějším důvodem k různým námitkám a připomínkám bývá strach
lidí o ztrátu vody ve vlastních studnách, což je samozřejmě opodstatněné. Ale právě z těchto důvodů je
jedním z podkladů hydrogeologický
posudek, do něhož je účastníkům
během řízení umožněno nahlédnout. Nezřídka pouhé prostudování posudku uklidní a žádné námitky
či připomínky se nepodávají. S některými účastníky je dohodnuto,
že bude provedeno měření hladiny
vody v jejich studnách před zahájením a po ukončení vrtných prací. Bohužel se najdou i účastníci,
se kterými není možné se dohodnout a kteří do řízení často promítají
občanskoprávní či jiné spory, které
se svými sousedy mají.

Měli bychom si uvědomit, že právo na vodu
nemají jen někteří z nás, ale my všichni
a že voda je nás všech.
Voda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů a všichni by měli myslet
na to, že jednou budou potřebovat
novou vrtanou studnu jako zdroj pitné a užitkové vody právě oni a účastníkem řízení o povolení bude naopak
ten druhý.
Mgr. Karolína Hessová
Odbor životního prostředí, Referentka
oddělení vodního hospodářství
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P růběh produkce odpadu
v roce 2020

Loňský rok byl pro občany města Klatovy prvním rokem, kdy se změnil způsob
úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Zásadním rozdílem oproti předchozím letům je způsob úhrady ze strany
občanů, tedy zavedení jednotného
poplatku za každého poplatníka tak,
jak je to specifikováno příslušnou vyhláškou. V předchozím období byla
prováděna úhrada tzv. „za popelnici“.
Zavedení poplatku předcházela náročná příprava, nový systém měl své
odpůrce i příznivce.
Jedním z argumentů proti zavedení
poplatku bylo, že systém je demotivující z hlediska třídění odpadů,
že odpady, které jsou standardně tříděny a ukládány do příslušných nádob na tříděný odpad podle komodit,
budou občany odhazovány do směsného komunálního odpadu (SKO)
a že množství SKO bude mít prudce
stoupající tendenci. Skutečná data
za prvních 10 měsíců roku 2020 naštěstí tuto hypotézu nepotvrdila, jak
ukazuje graf v horní části.
Na vysvětlení je potřeba uvést další
informace. Do roku 2017 byl SKO evidován odpadovou společností, která
prováděla jeho svoz. V letech 2018
a 2019 bylo městem Klatovy evidováno v kategorii tzv. „občan“ množství
SKO, které bylo svezeno z jednotlivých popelnic, ovšem mimo společné

SKO (v tunách)

bytové jednotky, tedy tam, kde byla
úhrada prováděna prostřednictvím
společenství vlastníků bytových jednotek (ty podléhaly samostatné evidenci). Od roku 2020 jsou i společenství vlastníků evidována jako „občan“.
Modrá tečkovaná čára v grafu ukazuje
pro snazší porovnání skutečnost roku
2019 dohromady za „občana“ a společenství vlastníků. Červená tečkovaná
čára značí předpokládané navýšení množství SKO v roce 2020 o 10 %

Odpad z tržišť (v tunách)

oproti roku 2019. Skutečnost se jeví
tak, že nepředpokládáme překročení
tohoto ukazatele.
Další pozitivní zkušeností, která vyplývá z dat od počátku roku, je pokles množství odpadů, katalogové
označení „odpad z tržišť“. Jedná se o
odpad odložený obyvateli a návštěvníky města do odpadkových košů a
odpad z úklidu veřejného prostranství. Touto komoditou jsme zatím na
úrovni roku 2018 a pod úrovní roku
2019 (graf dole). Zde je nutno upozornit i na to, že v komoditě odpadu
z tržišť se projevuje i hygienickoepidemiologická situace tohoto roku,
kdy byl nuceně omezen pohyb obyvatel i návštěvníků, a tím došlo i ke
snížení produkce odpadků na veřejných místech.
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

Aktuální jízdní řády MHD
Od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech.
Vlakové spoje, zejména z Plzně, jsou
opětovně změněny. I když se jedná
o drobné minutové změny, město
spolu s dopravcem na ně reaguje tak,
aby byl zachován komfortní časový
interval pro přestup (většinou v délce cca 6 minut). Problematické ale je,
pokud se některý z vlaků opozdí. Autobus na něj nemůže čekat, protože
musí zajistit obsluhu dané linky a přijet včas zpět na nádraží, aby stihli cestující odjezd dalšího vlaku. Na lince č. 1
došlo ke zrušení dvou spojů (spoje č. 2
a 11), a to z důvodu malého počtu přepravovaných cestujících a možnosti
přepravy spoji, které jezdily téměř
současně. Autobusové linky zůstávají
beze změn, i nadále budou jezdit linky
č. 1, 2 a 4 po stejných trasách.

a ZTP/P, průvodci držitelů průkazu
ZTP/P nebo vodicí pes (pokud se přepravují současně s tímto držitelem)
a držitelé zlaté „Jánského plakety“.
Ceny jízdného jsou takto stanoveny již od roku 2006. Platnost nových
jízdních řádů MHD je stanovena
do 11. 12. 2021.

k dispozici za symbolický poplatek
v budově Klatovské dopravní společnosti v ulici Dr. Sedláka čp. 940
a dále jsou zveřejněny na internetových stránkách města Klatov. Informaci o jízdních řádech MHD Vám
podají i v informačním centru města
Klatovy.

Od 1. 7. 2020 zabezpečuje MHD firma
Klatovská dopravní společnost s.r.o.
Jízdní řády jsou přístupné na všech
autobusových zastávkách a jsou

František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Pro rok 2021 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu
částku 5,8 mil. Kč. Navíc Plzeňský kraj
požaduje po městu příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové
dopravy Plzeňskému kraji ve výši téměř 800 000 Kč.
I přesto zůstávají stejné ceny jízdného
8 Kč pro dospělé, 4 Kč poloviční. Děti
ve věku od 6 do 15 let, občané ve věku
od 15 do 18 let, studenti ve věku od 18
do 26 let a senioři od 65 do 70 let platí poloviční. Senioři nad 70 let a děti
do 6 let zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu ZTP

Platnost parkovacích karet
Hospodářský odbor Městského úřadu v Klatovech upozorňuje držitele
parkovacích karet na skončení jejich platnosti.
Dle Nařízení města Klatov č. 1/2016
o stání silničních motorových vozidel
ve vymezených oblastech na území
města Klatovy jsou vymezeny oblasti, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:
•

Data o množství odpadů
z velkoobjemových kontejnerů
ve sběrném dvoře naleznete
na www.klatovskyzpravodaj.cz.
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•

k stání vozidla provozovaného
právnickou nebo fyzickou osobou
za účelem podnikání
k stání fyzické osoby, která má
místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města.

Vozidla po dobu stání musí mít na viditelném místě za předním sklem umístěnou parkovací kartu vydanou MěÚ Klatovy. Platnost parkovací karty je jeden
rok od 1. 1. do 31. 12. běžného roku.
Změnu platnosti parkovacích karet
vám zajistí pracovníci hospodářského
odboru.
František Kocfelda
vedoucí HO MěÚ Klatovy

Cena za prodloužení platnosti
parkovacích karet se nezměnila:
Osobní vozidlo občana s trvalým
bydlištěm ve vymezené oblasti
500 Kč
Osobní vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání podle zvláštního
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti,
3000 Kč
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Kultura v zimním spánku
Za normálních okolností by na následujících čtyřech stranách byl nabitý kalendář kulturních a společenských akcí v Klatovech. Měl být stejně rozmanitý a přehledný, jak jste na něj byli zvyklí z kulturního přehledu, vydávaného MKS Klatovy.
Bohužel jsme kvůli zrušení všech akcí
poslední tři měsíce tento kulturní přehled nevydávali. Loňský rok epidemie
koronaviru zasáhla kulturu velmi citelně. Abychom vám mohli alespoň
trochu přinést informace z kultury
v Klatovech, oslovili jsme 13 pořadatelů akcí, majitelů klubů i městských
a krajských organizací.
První stranou v tomto kalendáři akcí
by byl přehled filmových představení v kině Šumava. To už od podzimu
nehraje, stejně jako nehrálo na jaře.
Všechny premiéry jsou přesunuty
nebo zrušeny, a kdy se kina zase otevřou, nikdo neví. „Obrovský boom
online streamovacích služeb, který
teď sledujeme, možná časem opadne a nebude to úplný konec kin tak,
jak je známe, ale plné sály kin budou
už asi jen výjimkou. Rád bych se mýlil,” odhaduje Karel Kotěšovec, ředitel
MKS Klatovy. Každopádně si myslí,
že do budoucna se musí nejen klatovská kina stát interaktivnějšími a otevřenějšími i pro jiné kulturní a společenské akce.
Změnu chystá MKS také u koncertů,
pro které letos plánuje v co největší
míře využívat venkovních areálů, kterých je v Klatovech více, než se zdá.
Příkladem je nově objevený prostor
nádvoří jezuitské koleje, kde se podařilo uspořádat sedm koncertů. „Lidé
z toho prostoru byli nadšeni,” říká
Barbora Bergmanová, dramaturgyně
MKS Klatovy. Zároveň popisuje loňskou situaci: „Přípravy vždy probíhaly
do poslední chvíle tak, jako by každá
z akcí měla skutečně proběhnout,
i s vědomím, že možná veškerá práce bude zbytečná. Akce, které by se
standardně připravovaly jednou, se

budou připravovat za poslední rok
už potřetí.” Svůj třetí termín našel
například i koncert Tomáše Kluse,
který se přesunul na květen do letního kina. Všechny akce se ale přeložit
nedaly, protože sezóna byla předběžně připravena ještě před příchodem
koronaviru, tak se do ní vešly asi jen
dvě třetiny. Událost, která se bohužel
svou podstatou změnit nedala, byly
oslavy výročí 760 let města Klatovy.
Všechny tři dny oslav, jež byly naplánované několik měsíců dopředu, se
musely zrušit takřka týden před jejich
konáním.
Dlouhou řadu představení muselo zrušit i klatovské divadlo. Zatím
všechny dojednané akce přesouvají.
„Vzhledem k tomu, jak dlouho celá situace ale trvá, je již nyní jasné, že některá představení a koncerty budeme
rušit bez náhrady,” říká ředitelka divadla Simona Sýkorová. Kromě vrácení
vstupného museli řešit také abonentky, u kterých vracejí poměrnou část
za neodehraná představení v dané
sezóně. „Na celé této situaci považuji
za nejhorší, že nevíme, do kdy bude
tento stav trvat. Je totiž velmi náročné
hledat stále dokola náhradní termíny
pro představení, ve kterých účinkují jinak velmi vytížení herci a zpěváci,
kteří mají běžně naplánovány akce
na dva roky dopředu,” obává se ředitelka, která vzpomíná na tradičně
vyprodaná představení. „Bohužel se
domnívám, že na denně plné divadlo
si počkáme řadu let.”
Jak byl rok 2020 omezující, dokládá 233 akcí, které se neuskutečnily
v klatovské knihovně. „Uvedené číslo
zahrnuje nejen kulturní a vzdělávací
akce pro veřejnost, ale i konference,

besedy, knihovnické lekce, čtenářské kluby pro školská zařízení, tvořivé dílny pro děti, rovněž objednané
pronájmy sálů a jednání a zasedání komisí,” vysvětluje za klatovskou
knihovnu Lucie Braunová. Současně
odpovídá na otázku, jak se změní pohled
na kulturu v Klatovech: „Pokud jsme
do jara loňského roku považovali kulturu za běžnou součást našeho života
a umění za samozřejmost, nyní i v budoucnu si budeme určitě mnohem víc
vážit možnosti navštívit nebo uspořádat koncert, přednášku, besedu, filmovou projekci či divadelní představení. Nebo jen kdysi obyčejné setkání
lidí, kteří si mají co říct.”
Několik výstav, ale i doprovodných
akcí a přednášek musel zrušit i Pavilon skla. „Veřejnost asi nejvíc postrádala zrušené a tolik oblíbené tvůrčí
dílny. Mimo program jsme připravili
na srpen týden trvající tvůrčí dílnu
Upomínka z prázdnin, na kterou navázala i hra Která památka to je?
Ta se velmi osvědčila a rozhodli jsme
se ji dále rozvíjet i v příštím roce třeba
jako projekt pro školy,” popisuje situaci v PASKu kurátorka Jitka Lněničková.
Nejbližší akcí se nyní jeví přesunutá
říjnová přednáška o hyalitovém skle
24. ledna, o kterou byl velký zájem,
ale zda ji bude možné uskutečnit, je
otázkou. „Na druhou stranu jsme se
snažili s našimi návštěvníky komunikovat více přes webové stránky a facebook. Také jsme zjistili, že jsme schopni připravit akci poměrně operativně,
což byly týdenní srpnové tvůrčí dílny
a s nimi spojená hra,” čerpá z výjimečné situace Jitka Lněničková.
Ke kulturnímu životu v Klatovech přispívají také majitelé restaurací a ka-
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váren, kteří propůjčují své prostory
umělcům. Promítání filmů z mezinárodního festivalu Jeden svět muselo
být letos zrušeno v Café Jednorožec, stejně tak jako dalších 11 akcí.
Majitelka Jana Aschenbrennerová
na tento rok zatím raději nic neplánuje:
„V kultuře hodláme určitě pokračovat
dál. Nicméně mám pocit, že teď nemá
smysl plánovat žádné akce delší dobu
dopředu, takže spíše půjdeme cestou
„domluvíme to ad hoc” podle diářů
interpretů a našich finančních a psychických sil.” Optimismus ji ale přesto
neopouští: „Pandemie mě drží v jistotě, že některé věci prostě bez ohledu na čas a situaci stále dávají smysl
a je třeba u nich s nadějí vydržet. Prostě se přizpůsobíme a budeme hledat cesty, jak pomoci umělcům tvořit,
a dál budeme prostorem, který je otevřený různým podobám kultury.”
Letní sezónu v Bistru Vlaštovka se díky
dočasnému rozvolnění podařilo naplnit celou. Jen německou kapelu Sunlit
Pyramid vystřídali čeští Monkey Business. „Pro následující sezóny jsme
byli již několik let připraveni včasným,
kvalitním a dramaturgicky konzistentním programem zpravidla v listopadu.
Pro rok 2021 máme připraven pouze
termín pro J.A.R., poněvadž si nemyslím, že akce takového typu budeme
schopni finančně zvládnout s předpokládanou poloviční návštěvnosti,”
obává se Jan Piorecký z Vlaštovky.
Problémy zasáhly také poměrně mladý klub Falcon. „V březnu 2020 jsme
měli konečně našlápnuto, byly domluvené akce na rok dopředu a vše
šlapalo. Valili jsme to jak buldozer
a těžko říct, co nás mrzí nejvíce. Našich 59 zrušených akcí mohlo prostě
zlepšit náladu mnoha lidem,” říkají
za vedení spolku Martin, Petr, Bára,
Dan a Šimon. V momentální situaci
je pro ně také těžké něco plánovat,
a tak zkouší alternativní cesty produkce, jako jsou live streamy. Pod názvem
Ledoborci Kultury hodlají vysílat ze zajímavých míst po celé republice. „Kulturní centrum Falcon je především
o vnitřní síle party lidí, kteří se kultury
rozhodně nevzdají, ani kdyby jim vrtali kolena,” ujišťuje skupina kulturních
nadšenců. Během jarního lockdownu
je prostřednictvím streamovaných
akcí přišla podpořit asi třicítka interpretů z celého Plzeňského kraje. Některé kapely dokonce zahrály a ještě
klub finančně podpořily. Na znovuo-

tevření klubu se jeho zakladatelé ale
těší: „Nebude to sice jednoduché,
všechno začne znova – naučit lidi chodit do Centra zabere opět nejméně
2 roky – ale budou to, doufáme, krásné 2 roky.”
S druhou vlnou pandemie se zrušil
také plánovaný velký koncert skupiny Harlej v klatovských lázních a jeho
pořadatel Roman Raišl vidí celý stav
nejistě: „V současné době je velmi těžké odhadnout situaci, proto plánuji
jen osvědčené a zaběhnuté akce. Do
větších projektů se nebudu pouštět.”
V lázních je koncert Harlej opět v plánu v roce 2021, stejně jako například
Brutus, Extraband revival nebo již
zaběhlá klasika Tři sestry. Jejich pořadatel Jaroslav Peksa ale také vzpomíná na loňský rok: „Nejvíce mě mrzí
Obrfest, protože je to vzpomínka na
Tomáše Paimu (Obrouše). Akce jsme
překládali některé i vícekrát.“ Konkrétně Obrfest má ale už také svůj nový
termín 10. dubna 2021 v kulturním
domě. „Rok 2021 bych přirovnal k filmu Nejistá sezona, akorát to nebude
taková komedie,” zakončuje Peksa.
Pandemie zasáhla také kulturu v přilehlých obcích. Kulturní dům ve Svrčovci, kam za koncerty jezdí mnoho
Klatovanů, musel v loňském roce
zrušit nebo přeložit osm koncertů.
„Naštěstí pak letní sezóna tak nějak
proběhla, i když s omezeními, což se
projevilo v návštěvnosti akcí. Nejvíce mě mrzelo zrušení festivalu v Dolanech, byly pozvány dobré kapely
a plánování takové akce je časově náročné,” říká Karel Čížek, provozovatel
kulturního domu. Přeložen byl ale například koncert Visacího zámku s E!E,
který má nyní již třetí termín. „Na jaro

2021 je v rozpisu např. Hudba Praha,
na tu se hodně těším, ale obávám se,
že pokud budou v té době povoleny
nějaké vnitřní akce, tak budou tak
omezeny, že nebude smysluplné je
realizovat,” dodává Čížek a současně
se obává, že ač bude své akce plánovat jako doposud, lidé kvůli strachu již
nebudou chodit v takovém počtu.
Jinou cestou jde klatovská galerie.
Akce z roku 2020 přesouvat nehodlají,
zato chtějí dostát slíbeným výstavám
a doprovodným akcím v roce 2021.
Ředitelka galerie Hana Kristová poukazuje na důležitost kultury v lidském
životě: „Když se lidé zavřou doma
a zůstane jim jen tendenční televize
bez sociálních kontaktů, dojde nutně
k jinému posuzování jakékoliv kultury.
Každý potřebuje živou kulturu. Živá
kultura se prolíná životem každého
člověka, ať už si to uvědomuje, nebo
neuvědomuje.”
Proto si všichni přejme, abychom
mohli v Klatovech kulturu opět probudit k životu. Doufejme, že v následujících měsících už budou tyto
stránky plné akcí, které plánují nejen
zmínění pořadatelé, a že se společně
vydáme podpořit místní organizátory, navštívíme nejen oblíbený koncert, ale zavítáme také do divadla,
galerie nebo na nějakou ze zajímavých přednášek. K lepšímu výběru
by vám mohl pomoci také nový web
www.klatovskyzpravodaj.cz, který
se od ledna stává hlavním zdrojem
pro hledání kulturních akcí ve městě
a informací o nich.
MKS Klatovy
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Následující kulturní akce proběhnou v závislosti
na vývoji epidemiologické situace.

M K S K L AT OV Y
w w w. m k s k l a t o v y. c z
1.
pátek

17:30 | náměstí Míru | Přivítání nového roku 2021
Oslavy příchodu roku s kulturní programem a bohatým
ohňostrojem.

20. 1. 19:00 | KD Klatovy | Mirolav Donutil - Na kus řeči
středa Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil Vás
navštíví se svojí one man show Na kus řeči. Skvělé historky,
nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může
přihodit na cestách.

M Ě S T S K Á K N I H OV N A K L ATOV Y

S TÁ L Á D I VA D E L N Í S C É N A K L ATOV Y

w w w. k n i h - k t . c z

w w w. d i v a d l o - k l a t o v y n e t . c z

PŘEDNÁŠKY A KONCERTY:
21. 1. 8.30 | kavárna refektáře jezuitské koleje
čtvrtek přímý přenos Brain&Breakfast
První promítání z cyklu B&B v novém roce,
tentokrát s Danielem Prokopem na téma Slepé skvrny.

VÝSTAVY:

Termíny tanečních lekcí pro mládež 2021
I. KURZ:
22. 1. | pátek | 17:00 | KD Klatovy | ZAHÁJENÍ KURZU
29. 1. | pátek | 17:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
5. 2. | pátek | 17:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
13. 2. | sobota | 19:00 | KD Klatovy | 1. PRODLOUŽENÁ LEKCE
26. 2. | pátek | 17:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
5. 3. | pátek | 17:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
12. 3. | pátek | 17:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
19. 3. | pátek | 19:00 | KD Klatovy | 2. PRODLOUŽENÁ LEKCE
9. 4. | pátek | 17:00 | KD Klatovy | KARNEVAL
16. 4. | pátek | 18:00 | KD Klatovy | STOLOVÁNÍ
30. 4. | pátek | 17:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
8. 5. | sobota | 19:00 | KD Klatovy | ZÁVĚREČNÁ LEKCE
II. KURZU:
22. 1. | pátek | 20:00 | KD Klatovy | ZAHÁJENÍ KURZU
29. 1. | pátek | 20:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
5. 2. | pátek | 20:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
19. 2. | pátek | 19:00 | KD Klatovy | 1. PRODLOUŽENÁ LEKCE
26. 2. | pátek | 20:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
5. 3. | pátek | 20:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
12. 3. | pátek | 20:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
26. 3. | pátek | 19:00 | KD Klatovy | 2. PRODLOUŽENÁ LEKCE
9. 4. | pátek | 20:00 | KD Klatovy | KARNEVAL
23. 4. | pátek | 18:00 | KD Klatovy | STOLOVÁNÍ
30. 4. | pátek | 20:00 | KD Klatovy | VYUČOVACÍ LEKCE
14. 5. | pátek | 19:00 | KD Klatovy | ZÁVĚREČNÁ LEKCE

PRÁVĚ V PŘEDPRODEJI:
15. 2. | 19:00 | KD Klatovy |
pondělí HELENA
Vzhůru k výškám TOUR 2020 & Charlie Band a hosté
Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z bohatého
repertoáru Heleny Vondráčkové a také na jejího hosta.
21. 3. | 19:00 | KD Klatovy |
neděle LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK
Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky za klavírního
doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný
hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české
hudební scény.
1. 5. | 20:00 | KD Klatovy |
úterý MAY IN KLATOVY
Druhý ročník květnových koncertních oslav. Jako hvězda
večera vystoupí POETIKA společně s ADYS, CIVILNÍ OBRANA
a ZASTODESET.
7. 5. | 19:21 | Letní kino |
pátek TOMÁŠ KLUS – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akustické podobě.
Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz,
Kulturní dům Klatovy
pondělí 9–17; úterý – čtvrtek 9–16; pátek 9–15 hod
13.00-13.30 polední pauza

14. 1. 19:30 | SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ - Woody Allen
čtvrtek Skvělá komedie podle stejnojmenného filmu.
Režie: Jakub Nvota. Komorní divadlo Kalich.
Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna,
Máša Málková, Radek Zima, Sandra Černodrinská / Sarah
Haváčová. Předplatné skupiny C.

27. 1. 19.00 | refektář jezuitské koleje
středa AnMoEn & Jaromír Nosek: Zrod, zánik, věčnost
Koncert hudebního uskupení Antico Moderno Ensemble.
Vystoupí Jaromír Nosek (zpěv), Jakub Michl (viola da gamba), Marek Kubát (theorba) a Martin Smutný (varhanní
pozitiv, cembalo).
10. 2. 19:00 | refektář jezuitské koleje
středa Tomáš Thon: Staří čeští mistři v nových nálezech a
objevech
Varhanní recitál význačného českého varhaníka s programem připraveným speciálně pro refektář klatovské
jezuitské koleje.
Umění léčí | galerie MK |
Výstava prací žáků Základní umělecké školy J. Kličky v Klatovech. Výstava je přístupná v provozní době oddělení pro děti a mládež.
Vzdělání pro všechny: Odkaz J. A. Komenského | sál MK |
Výstavu k 350. výročí úmrtí poskytlo Národní pedagogické muzeum a
knihovna J. A. Komenského v Praze.
Božena Němcová | sál MK |
Prodloužení úspěšné výstavy připravené k výročí narození slavné české
spisovatelky. Výstavy jsou přístupné v otevírací době půjčovny pro
dospělé.
Nebeské Klatovy | refektář jezuitské koleje |
Výstava fotografií Jiřího Jirouška Klatovsko z nebe. Výstava je přístupná
v době konání akcí v refektáři nebo po dohodě se správcem refektáře
na telefonním čísle 702 298 605.

PA S K - PAV I LO N S K L A K L ATOV Y

w w w. m u z e u m . k l a t o v y n e t . c z
Počet jednotlivých návštěvníků najednou je do odvolání omezen na 24
osob do celého muzea, hromadně mohou muzeum navštívit max. dvě
skupiny po 10 osobách rozdělených dle pokynů průvodců do jednotlivých podlaží. Děkujeme za pochopení.
VÝSTAVY:

G A L E R I E K L AT OV Y / K L E N OVÁ
w w w. g k k . c z
18. 1. 19:30 | Úsměvy ZDEŇKA TROŠKY s písničkami SIMOpondělí NY KLÍMOVÉ Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví
nejen o filmech, které všichni známe, ale i o jídle, dietách a
dobrotách ve všech podobách. Samozřejmě uslyšíte i veselé zážitky z natáčení a z bujarého mládí. Večer doprovodí
písničkami Simona Klímová.
20. 1. 19:30 | QUO VADIS MUSICA - Lubomír Brabec a
středa Vilém Veverka Jedinečné setkání legend české hudební
scény. Lubomír Brabec a Vilém Veverka se společně pohybují na pomezí koncertu a hudebního představení, jehož
nedílnou součástí je také interakce s publikem. To vše v
originálním programu „Quo vadis, musica?“ neboli „Kam
kráčíš, hudbo?“ Lubomír Brabec – kytara, Vilém Veverka –
hoboj. Předplatné skupiny K.
21. 1. 19:30 | SKLENĚNÝ STROP - David Hare Dva rozdílné
čtvrtek světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný
pocit viny, kterého se nejde zbavit. Fascinující střet dvou
silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli
je všechno proti.
Režie: Vít Vencl. Divadlo Ungelt. Hrají: Tatiana Vilhelmová,
Jiří Langmajer, Vincent Navrátil / Vladimír Pokorný.

do 28.3. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech |
Voda / Obrazy proměny živlu
Výstavní projekt představí v dílech umělců od 19. století
do současnosti proměňující se pohled na živel, jenž
symbolicky představuje nevědomí. Voda jako tekutý, proměnlivý, zanořující a znovu se vynořující živel konvenuje s
hlubinně nevědomými složkami psýché, zároveň přeneseně představuje ženský aspekt, a ač jej často ohrožuje,
základně podmiňuje život na naší zemi. Jsme svědky
proměny reflexe vodního živlu, kdy obavy z jeho nespoutanosti v současném umění vystřídají obavy o něj samotný.

30. 1. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech | 14:00
sobota Výtvarná dílna pro děti k výstavě Voda
Inspirováno aktuální výstavou. Tématem je voda – živel
ničivý i nezbytný k životu.

VÝSTAVY:
do 10.2. Tajemství hyalitového skla
Černé hyalitové sklo, které bylo vynalezené v roce 1816,
provokuje dodnes tajemstvím své výroby. Je velmi zvláštní,
i v tom nejtenčím střepu zcela neprůsvitné. Vyráběly se z něj
v první polovině 19. století nejen velmi luxusní předměty
elegantních tvarů s krásnými, broušenými a zejména zlatem
malovanými dekory, ale také pevné a odolné lékárenské
nádoby a láhve.

Na webu pask-klatovy.cz najdete aktuálně již 12 dílů seriálu o historii
firmy Lötz a další podobné příspěvky.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
D R . H O S TA Š E V K L AT OV E C H

do 28.3. RETRO
Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.
V případě uvolnění opatření budou v měsíci lednu probíhat doprovodné akce k výstavě RETRO a bude také 1. ledna od 13 do 17 hodin
zpřístupněn Chanovický betlém. Bližší informace proto sledujte na
webových stránkách muzea.

w w w. p a s k- k l a t o v y. c z

PŘEDNÁŠKA:
24. 1. 16:00 | Hyalitové sklo a tajemství jeho výroby
sobota Přednáška Jitky Lněničkové o hyalitovém skle, vynálezci hraběti
Buquoyovi a jeho manželce Gabrielle. Nové poznatky k tomuto
dosud málo probádanému tématu.
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P Ř ÁT E L É Č E S K É H I S T O R I E
w w w. p r a t e l e c e s k e h i s t o r i e . e s t r a n k y. c z

24. 1. 15:00 | O KLUKOVI Z PLAKÁTU Na motivy televizního
neděle seriálového večerníčku napsal a pro Divadlo D5 upravil
Libor Jeník.
Režie: Vlastimil Peška. Hrají: Daniel Kadlec, Jakub Kalián,
Karolína Zachová, Jennifer Baluchová, Dita Zábranská, Lukáš Klíma, Ondřej Venclík, Tomáš Pospíšil, Patrik Vojtíšek,
Vítek Maštalíř. Předplatné skupiny D.
26. 1. 19:30 | NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ - Aldo
úterý Nicolaj Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá
díky mistrným dialogům.
Režie: Jiří Menzel. Agentura Harlekýn. Hrají: Josef Carda,
Jana Švandová, Rudolf Hrušínský. Předplatné skupiny B.
28. 1. 19:30 |KAFE U OSMANYHO
čtvrtek Originální talkshow populárního módního návrháře
kubánského původu Osmany Laffity. Moderuje Eva Decastelo. Host sopranistka Michaela Gemrotová (nominována
na cenu Thálie za muzikál Evita).
90 minut neuvěřitelných historek ze života Osmany Laffity,
při kterých se divák baví od první chvíle.
29. 1. 19:30 | LAKOMEC
pátek Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J.
B. P. Molièra. Režie: Jakub Nvota. Divadlo Kalich.
Hrají: Pavel Zedníček, Marika Procházková, Jana Švandová, Mojmír Maděrič a další.
PŘELOŽENO z 20. 9. (původní termín 18. 3. 2020) - ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

5. 1. 18:30 | restaurace KD | PŘÁTELSKÉ SEZENÍ
úterý Pravidelné setkání lidí, které baví a zajímá česká historie. Větší důraz se klade na historii a dění v regionu. Na
programu bude Valná hromada s roční rekapitulací.
Přítomnost všech členů vítaná.
17. 1. 7:30 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET - „Osudová bitva české
neděle historie“ Praha – Bílá hora. Letohrádek Hvězda, klášter
benediktinek s kostelem Panny Marie Vítězné, Kubrův
statek. Tradiční oběd zajištěn. Doprava - vlak. Odjezd z hl.
nádraží. Sraz účastníků v 7:15 hodin.
23. 1. 13:00 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA - „Novoroční vyvětsobota rání“ Malá procházka po městě. Akce je veřejně přístupná. Sraz před 13. hod. u kašny na náměstí.
29. 1. 18:00 | SPOLEČENSKÁ AKCE - „PŘÁTELSKÉ PŘIVÍTÁpátek NÍ NOVÉHO ROKU“ Klubovna Hifiklubu ve Vrchlického
sadech. Tradiční pohodová akce, kdy všichni pospolu přivítáme rok 2021 hudbou, zpěvem, vlastním občerstvením a
také promítáním a přátelským povídáním. Interní akce je
připravena ve spolupráci s místním Hifiklubem.

S P O L E K B E S E DA z . s .
w w w. s p o l e k b e s e d a . c z , t e l . 6 0 5 8 2 6 9 1 4
12. 1. 15:00 | Artedílna I - vyrábíme šperky
19. 2. 15:00 | Babinec
26. 1. 15:00 | Artedílna I - vyrábíme šperky
Klubovna bude otevřena v souladu s aktuálním opatřením.
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Ro k 2 0 2 0
a klatovská knihovna
Rok 2020 přinesl mnoho změn do životů všech a nejinak tomu bylo i v případě
klatovské knihovny. Bylo zapotřebí přizpůsobit chování, zvyky i prostředí tomu,
jak nepříznivě se situace v tomto roce vyvíjela. O tom, jak to knihovna zvládla
a co plánuje do nadcházejících dní, si přečtěte na následujících řádcích.
Na začátku letošního roku nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo něco být
špatně. Život v knihovně plynul svým
tempem, množství kulturních akcí
utěšeně narůstalo a velký úspěch zaznamenal i nedávno otevřený refektář
– pomalu se stával důležitým centrem
kulturního dění v Klatovech i okolí.
Probíhaly zde koncerty, přednášky
nebo divadelní představení pro děti.
Na jaře ale přišla ledová sprcha. Okamžité uzavření a zákaz všech kulturních a dalších akcí připomínal doby již
dávno minulé. Život všech se rázem
zpomalil a pro nové situace bylo zapotřebí hledat nová řešení.
Knihovna se s tím vším vypořádala.
Jak na jaře, tak posléze na podzim
v ní probíhal čilý ruch. Proběhla revize
fondu v dětském oddělení, půjčovně
pro dospělé a v centrálním depozitáři.

Nakonec bylo za dobu obojího uzavření zrevidováno cca 68 tisíc svazků. Upravovaly se interiéry, probíhal
velký úklid a dostalo se i na činnosti,
které se za běžného provozu nedají
dělat.
Knihy, na nichž bylo znát opotřebení častým čtením, dostaly nový obal,
v regálech v půjčovně pro dospělé
uvolnily starší, méně čtené svazky
místo novinkám a v dětském oddělení
byly instalovány rovnou regály nové.
Paní knihovnice z tohoto oddělení
připravovaly pro své malé čtenáře
soutěže, hry a různé výukové pomůcky na dobu, kdy bude zase možné
se setkávat. Ani v dalších odděleních
se nezahálelo, o tom si však můžete
přečíst v článku, který pro vás bude
k dispozici na webových stránkách
knihovny. Jakmile to bylo možné,

NAVŠTIVTE ONLINE VYDÁNÍ
KLATOVSKÉHO ZPRAVODAJE!
Hlavní zdroj informací o kulturním
i sportovním dění v Klatovech
s přehledným kalendářem akcí.

→ klatovskyzpravodaj.cz

spustila knihovna výdej předem objednaných knížek z online katalogu
výdejním okénkem, aby bylo možné
dopřát čtenářům alespoň omezenou
formou nové knihy a časopisy.
Novinkou, kterou přinesl přechod
do digitálního světa, jsou online platby registrací a upomínek. Ty mohou
čtenáři provést po přihlášení do čtenářského konta stejně jako další úkony, např. rezervování a prodlužování
výpůjček aj.
V každém případě všichni v knihovně doufáme, že se život brzy vrátí
do starých kolejí a my se s vámi budeme moci potkávat nejen při půjčování
knížek, ale i při dalších kulturních akcích.
Městská knihovna Klatovy
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Knižní online katalog

Pro někoho možná novinka, pro jiné starý známý užitečný pomocník při využívání služeb klatovské knihovny, to je online katalog www.klatovy.tritius.cz.
Základními funkcemi katalogu jsou
správa čtenářského konta a vyhledávání a následné zpracování požadovaných dokumentů. Přihlášení
do čtenářského konta naleznete
v pravém horním rohu. Po úspěšném vložení přihlašovacích údajů (e-mailová adresa, číslo čtenáře
a heslo vygenerované buď automaticky ve formátu RRMMDD dle data
narození čtenáře, nebo vlastní, vámi
zadané – ideální je heslo změnit hned
po prvním přihlášení do katalogu) získáte přístup ke svému čtenářskému
kontu. Přihlášení je možné i pomocí
účtu v MojeID.

Čtenářské konto
Čtenář má k dispozici menu, ve kterém nalezne všechny potřebné informace o svém účtu. V prvé řadě zjistí,
do kdy je platná jeho registrace, kterou může online zaplatit. V položce
Nastavení si dále může upravit vlastnosti uživatelského prostředí, jako
např. barvu, preferovaný jazyk, typ
souhrnu výpůjček, který obdrží při odchodu z knihovny, odesílání oznámení
nebo nastavení základních parametrů
vyhledávání v katalogu. V dalších položkách menu je možné změnit si heslo nebo osobní údaje.
Dvě následující položky se již týkají samotných čtenářových výpůjček.
V položce Moje výpůjčky zjistí, které dokumenty má aktuálně doma,
na jakém oddělení a do kdy jsou vypůjčené, a také si je zde může prodloužit, pokud nejsou označené symbolem tužky, což znamená, že je má
jiný čtenář rezervované. Prodloužení
v katalogu není možné, pokud má
čtenář ve svém kontě nezaplacenou
upomínku. Prohlédne si historii výpůjček či seznam stažených elektronických knih. V Mých objednávkách
je možné zobrazit požadované rezer-

vace z jednotlivých oddělení. V položce Moje poplatky má čtenář přehled
o zaplacených, popř. dlužných poplatcích, které může rovnou uhradit.
Vyhledávání v katalogu
Možnosti vyhledávání v online katalogu jsou široké. Základní vyhledávací
řádek (vlevo) funguje podobně jako
u Google s funkcí našeptávače (po
zadání části výrazu nabízí vyhledatelné možnosti) a stačí do něj zadat
požadovaný výraz. Pozor, takto zadaný výraz hledá pouze v názvech děl,
klíčových slovech nebo konkrétních
autorech.

Pravá část vyhledávacího řádku určuje, v jakém oddělení, popř. ve kterých typech dokumentů chce čtenář
vyhledávat požadovaný dokument.
Pokročilé a kombinované vyhledávání potom umožňují hledat i v jednotlivých tématech či kombinovat různé
vyhledávací atributy, jako jsou klíčová
slova, ISBN, jazyk, rok vydání aj., čímž
je možné získat přesnější výsledek.
Kalendárium nabízí přehled výročí významných osobností kultury i politiky
v období zadaném čtenářem.
Výsledky vyhledávání
Pokud byl dotaz správně zadán a čtenář je s výsledky spokojen, zobrazí
se výpis vyhledaných dokumentů.
Výsledky lze variabilně seřadit podle
daných kritérií (sestupně, vzestupně,
podle názvu, typu dokumentu atp.).
U vybraného dokumentu je následně
možné zjistit, zda ho lze vypůjčit jako
e-knihu nebo jako klasický dokument,
na kterém oddělení v knihovně je dostupný, či jestli je půjčený. Pokud se
nám po zadání dotazů objeví velké
množství výsledků, může čtenář použít ještě tzv. řezy (v pravém horním
rohu), kterými upřesníme danou oblast hledání - např. podle roku vydání,
klíčového slova, dostupnosti či typu
dokumentu.

Po rozkliknutí vyhledaného dokumentu uvidíte ve většině případů, jak
vypadá obálka, obsah, rok vydání,
nakladatelství, klíčová slova, edice,
ISBN a další nezbytné informace pro
čtenáře i knihovníky. Zároveň je možné si vygenerovat citaci daného díla.
Ve spodní části se potom nachází oddíl Rozpis svazků, pomocí něhož zjistíme, kde se dané dílo nachází a jestli je
dostupné. Zde je třeba dávat si pozor
na lokaci (fyzické umístění daného
svazku – knihy), vyhledávat v katalogu klatovské knihovny, tedy ne jiné,
a rezervovat svazek, který je přístupný přes naši registraci (čtenář s registrací z oddělení pro dospělé si může
vypůjčit knihy i z dětského, naopak
to ale nelze). Zároveň si také čtenář
registrovaný v klatovské knihovně
nemůže na svou registraci půjčovat
knihy v Lubech a jiných regionálních
knihovnách spadajících pod správu
klatovské knihovny. Oddíl Odkazy
umožňuje přímý přístup k informacím o knize na různých vyhledávačích,
např. Knihy Google, Knihovny.cz nebo
Souborný katalog aj.
V panelu úplně nahoře můžete kromě
výběru jazyka katalogu filtrovat ještě
podle druhu katalogu, prohlédnout si
novinky ve fondu, hledat v rejstřících
(autoři, témata a klíčová slova) nebo
si v odkazech prohlédnout stránky
Theses.cz, katalog vysokoškolských
kvalifikačních prací, nebo katalog
volně stahovatelných e-knih Městské
knihovny v Praze. A malá poznámka
nakonec – pokud si už opravdu nevíte
rady, můžete využít Nápovědu nebo
radu některé z ochotných knihovnic
při osobní návštěvě.
Bc. Lucie Braunová
Městská knihovna Klatovy
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Klatovský sport ve zpravodaji
Novou pravidelnou rubrikou v tomto měsíčníku bude od tohoto vydání
sport. Co byste se na následujících stranách měli dozvědět?
Vzhledem k tomu, že se jedná o měsíčník s redakční uzávěrkou v polovině
předchozího měsíce, nemá smysl uvažovat o pravidelném prezentování výsledků sportovních soutěží. Ke čtenáři
by se totiž některé výsledky dostaly
s více než měsíčním zpožděním. Samozřejmě lze zvažovat prezentování
výsledků mimořádných sportovních
akcí a konečných výsledků dlouhodobých soutěží.
Sportovní rubriku v tomto měsíčníku
vítá také místopředseda Pošumavského sportovního sdružení Luboš Nový:
„Určitě je to krok správným směrem,
vedle informací ze sportovních akcí,
spolků a sportovišť by pomohl například přehled náborů dětí do sportovních oddílů. Největší přínos ale vidím

ve sjednocení pozvánek na sportovní
akce. Zatímco kultura má již dlouho
svůj kulturníček, tak klatovský sport zatím jednotné a všemi používané místo
s přehledem akcí nemá. Sportovnímu
fanouškovi tak doposud nezbývalo
nic jiného než proklikat webové stránky všech spolků, aby dohledal, kdy
a kde se bude co hrát. Toto by se nyní
mělo změnit. Nutno však brát v potaz,
že sport má oproti kultuře některá
specifika. Dlouhodobě známé termíny
jsou u řady zejména týmových sportů jen v základní části soutěže. Poté
se plánuje z týdne na týden. Navíc
u některých sportů je takové množství
zápasů (především v mládežnických
kategoriích), že by pozvánky na ně zabraly příliš mnoho prostoru.” Řešením
je již zmiňovaná nová webová stránka

www.klatovskyzpravodaj.cz, která
umožní všem pořadatelům sportovních akcí v Klatovech přidávat aktuální
události ze dne na den.
Nově se přehled hlavních sportovních
událostí dostává také do tištěného
zpravodaje (ukázka je v tabulce na následující stránce) a pořadatelům sportovních akcí to tak přináší možnost
informovat všechny klatovské občany. „Předpokládám, že by to sportovní funkcionáře mohlo více motivovat
zadávat veškeré své sportovní akce
do společné databáze,” dodává Luboš
Nový.
redakce Klatovského zpravodaje
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w w w. k l a t o v s k y z p r a v o d a j . c z
BASKETBAL
9.1. Ženy - 6. kolo
sobota BK Klatovy - BSK T. Kraslice
16.1. ZŠ Albrechtická | Muži - 15. kolo - skupina A
sobota Sokol Kbely - BK Klatovy
17.1. SH Folimanka | Muži - 16. kolo - skupina A
neděle Sokol Žižkov - BK Klatovy
23.1. Ženy - 7. kolo
sobota BaK Plzeň „B“ - BK Klatovy
30.1. SH BK Klatovy | Muži - 17. kolo - skupina A |
sobota BK Klatovy - BC Benešov
31.1. SH BK Klatovy | Muži - 18. kolo - skupina A |
neděle BK Klatovy - Wolves Radotín
FLORBAL
9.1. sportovní hala ZŠ Čapkova
sobota SPORT CLUB Klatovy - TJ Sokol Královské Vinohrady
Florbal Chomutov - SPORT CLUB Klatovy
16.1. sportovní hala ZŠ Čapkova
sobota TJ Tlučná - SPORT CLUB Klatovy
SPORT CLUB Klatovy - SK Interobal Plzeň
17.1. sportovní hala ZŠ Čapkova
neděle SPORT CLUB Klatovy - FBŠ SLAVIA Plzeň C
SPORT CLUB Klatovy B - SPORT CLUB Klatovy
SPORT CLUB Klatovy B - RUDÝ KONĚ Horažďovice

FOTBAL
9.1.
sobota
16.1.
sobota
23.1.
sobota

Muži “A” příprava
SK Klatovy 1898 - Jiskra Domažlice
Muži “A” příprava
SK Klatovy 1898 - FK Holýšov
Muži “A” příprava
SK Klatovy 1898 - Rapid Plzeň

HOKEJ
9.1.
sobota
13.1.
středa
21.1.
čtvrtek

Zimní stadion Klatovy | 17:30 | 2. liga
HC Klatovy – BK Havlíčkův Brod
Zimní stadion Klatovy | 18:00 | 2. liga
HC Klatovy – IHC Králové Písek
Zimní stadion Klatovy | 18:00 | 2. liga
HC Klatovy – TJ HC Řisuty

ŠACHY
10.1. 2. liga družstev skupina A
neděle Šachklub Sokol Klatovy - Sokol Praha Vršovice
VOLEJBAL
9.1. 10:00 a 14:00 | Juniorky I. liga
sobota Karlovy Vary - Klatovy
16.1. 10:00 a 14:00 | Ženy „A“ II. liga
sobota Bohemians - Klatovy
24.1. 9:00, 13:00 | sportovní hala ZŠ Čapkova | Ženy „A“ II. liga
neděle Klatovy - ČVUT Praha
24.1. 11:00,15:00 | sportovní hala ZŠ Čapkova | Juniorky I. liga
neděle Klatovy - Kladno

Nominace nejúspěšnějších
sportovců okresu Klatov y

Jako každý rok touto dobou i letos Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s., shromažďuje nominace úspěšných sportovců, trenérů, rozhodčích
a sportovních kolektivů sídlících na území okresu Klatovy.

MĚJTE FOTKU NA OBÁLCE!
Každý měsíc nabízíme Klatovanům prostor otisknout
jejich nejlepší fotku na titulní stránce měsíčníku
distribuovaném do všech domácností v Klatovech.
Svoje fotografie s únorovým motivem
nám můžete posílat do 15. ledna
na zpravodaj@mksklatovy.cz.
Fotografie posílejte v co nejlepším
rozlišení a nezapomeňte napsat jméno autora.

Přestože rok 2020 kvůli protiepidemickým opatřením sportu příliš nepřál a mnoho soutěží bylo zrušeno,
v některých sportovních odvětvích se
významné sportovní akce uskutečnit
mohly a účastnili se jich i sportovci
z okresu Klatovy. Pokud je ve Vašem
sportovním klubu někdo, kdo v roce
2020 dosáhl výraznějšího sportovního výsledku, a chtěli byste jej nominovat do ankety Nejúspěšnější
sportovec roku 2020 okresu Klatovy,
můžete tak učinit prostřednictvím
formuláře, který naleznete na webových stránkách www.pssklatovy.cz .
Vyplněný formulář zašlete na e-mail
pssklatovy@seznam.cz, případně
písemně na Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, Denisova 93/I, 339 01, a to nejpozději
do 17. ledna 2021. Odborná komise
vybere a ocení ty nejúspěšnější a zveřejní jejich jména a úspěchy v regionálních médiích.
Pavel Šot
referent PSS Klatovy

předávání cen Nejúspěšnější sportovec roku 2019
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Oprav y komunikací 2020
Pro loňský rok byly na opravu a údržbu pozemních komunikací v Klatovech
a integrovaných obcích města vyčleněny finanční prostředky v celkové výši
45,5 mil. Kč. Další finance ve výši 1,2 mil. Kč poskytli správci inženýrských sítí.
Kompletní seznam akcí realizovaných ve mestě Klatovy a v integrovaných obcích města v roce 2020
naleznete na www.klatovskyzpravodaj.cz.

Vybrané realizované akce v rámci rozpočtu oprav a údržby pozemních komunikací:
Luby
Rozšíření vjezdu ke hřišti a úprava povrchu části cyklostezky. Prodloužení
veřejného osvětlení podél hřiště.

Přístřešek autobusové zastávky
Suvorovova ulice
Na autobusové zastávce MHD a linkové dopravy s názvem „Plánická ul.,
sídliště“ byl v místě svahu za garážemi
vybudován přístřešek pro cestující.

Parkoviště v Sídlišti U Pošty
Výstavba 27 podélných stání parkovacích míst, oprava povrchu vozovky
v úseku od hlavní pošty po Kollárovu
ulici včetně jejího odvodnění.

Senioři prožili adventní
období netypicky
„3. cesta“ v zahrádkářské kolonii
Pod Hůrkou
Došlo k opravě povrchu cesty penetrací.

Obytné zóny na Domažlickém předměstí
V ulicích došlo k celoplošným opravám povrchů vozovek a chodníků,
k obnově kabelů a sloupů veřejného
osvětlení, rekonstrukci kanalizačních
a vodovodních řadů. Zároveň byly
zrekonstruovány plynovodní řady
a provedena pokládka optických kabelů T-Mobile.

Vybrané realizované akce v rámci rozpočtu investičních akcí města:
Stezka Klatovy-Beňovy
Výstavba stezky vedoucí napříč polnostmi v koridoru bývalé městské
cesty včetně chodníku podél silnice,
veřejného osvětlení a ochranného
ostrůvku pro místo pro přecházení.
Stezka pro pěší a cyklisty propojila
silnici II/191 s místní komunikací Beňovy-Lomec. Tato stezka bude v budoucnu součástí nadregionální cyklotrasy č. 38.

Navzdory současné situaci se klienti i zaměstnanci Domova pro seniory
v Klatovech a Újezdci snažili přiblížit adventní čas minulým letům.
bých dobrovolníků Dobrovolnického
centra ADRA v Klatovech. Děti si samy
vybíraly básničky či písničky, se kterými se chtěly předvést, nejmladšímu
odvážlivci bylo pět let.
Nešlo pouze o vystoupení, dva neziskové spolky působící v Klatovech se
složily i na mikulášskou nadílku. V té
našli senioři sladkosti, ale i uhlí.
Jedinečný zážitek pro domovy pro
seniory v této nelehké době dodal
a snad i přidal trochu optimismu
do každodenního, výrazně společensky omezeného života.
Advent zahájili vánoční výzdobou
a rozsvícením vánočních stromků.
Kvůli koronaviru ale chyběly v domovech tradiční kulturní akce, které
uživatelé mají velice rádi. „Zvláště ty
s dětskými účinkujícími, neboť dětská
duše je bezprostřední a dokáže potěšit a dojmout nejen seniory,” sdělila
ředitelka MěÚSS Klatovy Alena Kleinerová. Kultura tak spočívala v hraní
vánočních koled a čtení do rozhlasu.
Kvůli dlouhodobému zákazu návštěv
musejí senioři komunikovat se svojí
rodinou přes počítač nebo mobilním
telefonem. V adventním čase to bylo

ale nedostačující, a proto v domovech
využili povolené výjimky a umožnili
uživatelům setkání s rodinou, i když
jen omezeně a za přísných hygienických podmínek.
Tento rok nechodili čerti s Mikulášem
pouze k dětem. Nadílky se dočkali
také senioři. Konkrétně v Klatovech
Mikuláš s andělem a čerty navštívil
seniory pod okny. Různorodá skupina
dětí v převlecích za anděly a čertíky
recitovala básničky a zpívala koledy
před okny domovů pro seniory. Děti
byly vybrány ze vzdělávacího projektu
Člověka v tísni a z rodin dlouhodo-

„Chtěla bych tuto příležitost využít
také k tomu, abych poděkovala těm,
kteří nabídli našim domovům pomoc
v době, kdy jsme to nejvíce potřebovali, dobrovolníkům, kteří se sami
přihlásili, také kolegům z Technických
služeb města Klatov, kteří se i přes
počáteční obavy postavili k práci výborně. Dále mi dovolte, abych poděkovala našim zaměstnancům, kteří se
vypořádali s novými problémy velmi
statečně a s velkou iniciativou,” zmiňuje ředitelka MěÚSS Klatovy Alena
Kleinerová.
redakce Klatovského zpravodaje
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Klatov y v proudu času

(18. září 1807, Klatovy – 2. listopadu 1884, Praha)

Jedním z nejpozoruhodnějších slavných rodáků Klatov je zřejmě svérázný
lékař, učitel, vědec, filosof a spisovatel Karel Slavoj Amerling.
Narodil se v domě čp. 64/I na klatovském náměstí, ve kterém byl vyhlášený hostinec a hotel Bílá růže. Jednalo se o jeden z nejlepších hostinců
v Klatovech, o čemž svědčí i to, že zde
21. října 1771 přenocoval císař Josef II. Hostinec od začátku 19. století
provozoval Amerlingův otec Jan, který
do Klatov přišel v roce 1799 z Havraníků u Znojma. Bylo
to v době, kdy si našetřil
dostatek peněz, aby se
mohl vykoupit z vojenské
služby a začít podnikat.
V Klatovech se podruhé
oženil s dcerou chudenického rychtáře Jana Jelínka,
Annou, se kterou měl mimo
jiné syna Karla.
Karla (jméno Slavoj si po
dobovém vlasteneckém
zvyku přidal později) už
v raném dětství rodiče poslali na výchovu do Chudenic k prarodičům z matčiny strany. Jeho rodiče se
totiž věnovali podnikání
a na jeho výchovu prý neměli dostatek času. Tomu
napovídá i historka, podle
které si jednou malý Karel
hrál na náměstí před hostincem, když tu náhle se
přiřítil kočár, který chlapce
málem přejel. Chudenický dědeček byl vzdělaným
mužem, neboť v mládí studoval teologii. Kvůli nepříznivým rodinným okolnostem nemohl studium dokončit
a byl nucen převzít mydlářskou dílnu.
U svých prarodičů byl Karel v dobrých
rukou. Dědeček ho totiž učil latinsky,
řecky i hebrejsky a poskytl mu i první
hudební výchovu. V Chudenicích pobýval do svých třinácti, kdy se vrátil
zpátky do Klatov, aby studoval zdejší
gymnázium. Po jeho absolvování odjel studovat filosofii do Vídně. Po dvou
letech studií jeho rodiče náhle zchudli kvůli jedné nepodařené transakci
s obilím a vínem. Rodina přišla i o hostinec a Karlovi sourozenci pak prodávali bez jeho vědomí po Klatovech knihy, které si posílal domů za ušetřené
peníze.

Po absolvování filosofie se stal vychovatelem v Praze a pak se dal zapsat na
studium medicíny, které zdárně dokončil. Následně začala jeho podivná
kariéra, ve které se mu více nedařilo,
než dařilo, přesto to musel být muž,
který dokázal mnohé motivovat. Národní buditelé, jeho vrstevníci, se domnívali, že byl velikánem své doby.
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kde prý byla nejstarší česká škola, do
které chodil už svatý Václav. Podařilo se mu získat na podporu svého
záměru řadu významných osobností
a velkorysý projekt počátkem čtyřicátých let 19. století realizoval na zakoupeném pozemku na Novém Městě
v Praze. Zde vznikla podivná třípatrová škola zakončená dřevěnou věží,
kde byla hvězdárna. Ve třetím patře sídlila i nemocnice, kde se Amerling pustil
do přírodní léčby (pomocí zábalů a diety).
Na svou dobu nebývale
velkorysý projekt byl však
natolik finančně náročný,
že skončil v konkursu.
Od roku 1848 se Amerling
stal ředitelem první hlavní české školy pro učitele
a od roku 1871 byl i ředitelem nadačního ústavu pro
choromyslnou mládež (jednalo se o první zařízení tohoto druhu v Evropě), který
spoluzaložil.

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

Fotografie klatovského náměstí z roku 1910 byla pořízena z Černé věže.
Stejný pohled se dá vytvořit ze stejného místa i dnes, stačí vystoupat 226 schodů až na samotný ochoz věže.

V roce 1899 byla nad vchod
do Amerlingova rodného
domu v Klatovech umístěna pamětní deska, kterou
vytvořil mladý sochař Prokop Nováček. Dnes ji najdeme v průjezdu tohoto
domu.
Jan Neruda o něm třeba psal, že byl
pionýrem nové doby, a Eliška Krásnohorská v něm viděla kulturního hrdinu
19. století. Chtěl rozumět astronomii,
zemědělství, mineralogii, botanice
i zoologii. Psal různé odborné články, které podepisoval pseudonymem
„Strnad Klatovský“. Postupně publikoval řadu spisů, zejména o fauně
i floře a mineralogii. Po studiích se stal
tajemníkem Kašpara Maria hraběte ze Šternberka, díky čemuž pronikl
do vlasteneckých kruhů. Po čase provozovat i soukromou lékařskou praxi.
Amerlingovým snem bylo vybudování dokonalého učiliště, o které se už
před ním pokoušel Jan Amos Komenský. Nazval ho Budeč, podle místa,

zdroj: archiv M. Kříže

P RO G R A M
T E L E V I Z E F I L M P RO
w w w. f i l m p r o . c z
5.-10.1. Sestřih a rozhovory
k muzikálům ZUŠ Klatovy
12.-17.1. Mamma Mia!
(z roku 2010)
19.-24.1. Pomáda
(z roku 2011)
26.-31.1. Ať žijí duchové
(z roku 2012)

Plzeňská ulice doznala oproti fotografii ze sedmdesátých let výrazných změn.
Z dobové fotografie se do dneška dochovala už jen budova bývalé továrny na prádlo.

foto Karel Kotěšovec st.

Vydává město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy. Sazbu a redakci zajišťuje Městské kulturní středisko Klatovy.
Ročník XII. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČR E 18920.
Uzávěrka: 15. každého měsíce. Náklad 10 500 výtisků. Distribuováno zdarma.

Pavilon skla Klatovy

VÝSTAVA

Tajemství
hyalitového skla
prodlouženo do 10. února 2021

Černé hyalitové sklo z roku 1816 i dnes provokuje tajemstvím
své výroby a okouzluje elegancí tvarů a krásou dekorů.
www.pask-klatovy.cz

