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Jsem na
„pracáku“
„Z pozice místostarostky jsem
se vrátila pracovat na Úřad práce.“
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Závěr volebního roku uvnitř čísla
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Klatovské politické
Člověče, nezlob se!
foto Klatovan: Jan Ráček
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Úvodník

foto: Rudolf Lang

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy, ODS
Minulý týden, ve středu 10. 11. 2010,
vyvrcholily letošní komunální volby
v Klatovech ustavujícím zasedáním nově
zvolených členů Zastupitelstva města
Klatovy pro volební období 2010–2014.
Zastupitelé si nejprve ze svých řad zvolili
staronového starostu Mgr. Rudolfa
Salvetra. Poté zvolili dva místostarosty Ing.
Václava Chrousta a JUDr. Jiřího Štancla,
který byl také následně zvolen zastupujícím místostarostou. Zeptali jsme se nově
zvoleného starosty města na jeho hodnocení voleb a plány na radnici.
Vaše pocity těsně po volbách a osobní
postřehy z vyjednávání o koalici?
Potěšila mne podpora voličů. Vážím si jí a
vnímám ji jako ocenění práce v předchozích 4 letech. Koaliční vyjednávání probíhala naprosto korektně a věcně. Jednou
dohodnuté body nikdo nezpochybňoval a
nebylo nutné se k nim vracet. Od počátku
jednoznačně převažovala debata o tom,
co je možné během následujícího období
v rámci finančních možností udělat.
Jak hodnotíte s odstupem výsledek voleb
a předvolební kampaň?
Vzhledem k tomu, že upřednostňuji
pozitivní myšlení a naladění lidí kolem
sebe, jsem velmi rád, že se nám povětšinou vyhnula velmi vyostřená negativní
kampaň, kterou zažívali lidé v jiných městech. Jednotlivé strany a hnutí zbytečně
neinvestovaly ani přemrštěné peníze.
Výsledek voleb dle mého soudu ukázal, že
především v komunální politice obyvatelé
velmi dobře znají místní problémy a bedlivě sledují ty, kteří města a obce spravují.

Dokáží jim odpustit určitou míru nepohodlí, pokud se v jejich bydlišti staví
a opravuje. Nemíní jim však tolerovat
nekalé a prospěchářské nakládání s obecním majetkem. Budu velmi usilovat o to,
aby něco podobného v Klatovech nemělo
šanci ani v dalších létech.
Jak jste vnímal první zasedání nového
zastupitelstva?
Ustavující zasedání má vždy zvláštní
atmosféru. Ať si to připouštíme nebo ne, je
to chvíle slavnostní a značně emotivní.
Snad v každé tváři zastupitelů (i těch již
ostřílených) je znát napětí a vědomí
odpovědnosti, kterou na sebe po zvolení
bere. Jednání proběhlo důstojně, byť s
menším prodlením při volbě "posledního"
člena rady města.
Co plánujete udělat v nejbližších měsících a Vaše dlouhodobější předsevzetí
na funkční období?
Nemám rád slovo předsevzetí. Myslím, že
jsou známa hlavně jako novoroční a o
jejich úspěšnosti mám jisté pochyby. Vím,
že mne čeká systematická práce. Několik
dnů před ustavujícím zasedáním jsem obdržel příjemnou zprávu o úspěšném
výsledku řady dotačních žádostí. Během
několika týdnů musíme tudíž nastavit
rozpočet města pro příští rok tak, abychom
dokázali dostát svým spolupodílům.
Dotační tituly a sladění investičních
záměrů s krajem a státem budou při mém
rozhodování sehrávat významnou úlohu i v
dalších létech. Společně je totiž jednoznačně možno udělat víc a hlavně kompletně. Z pohledu dlouhodobého nemíním

Uplynulý měsíc říjen byl ve znamení
komunálních voleb. S nadsázkou můžeme
volby přirovnat ke hře Člověče, nezlob se!
Tak, jako při hraní známé oblíbené deskové
hry, má hráč, volič, možnost při hození šestky kostkou nasadit figurku do hry. V našem
případě tak hráč učinil vhozením volebního
lístku do urny.
Ve volební říjnové dny tedy vypukla hra,
kterou ukončilo až minulý týden ustavující
zasedání Zastupitelstva města Klatovy.
Nasazené figurky se pustili v první polovině
října do svého představování a seznamování
budoucích hráčů se svými plány na pomyslné hrací ploše - ve městě Klatovy. Celá
herní plocha se zaplnila upoutávkami na tu
stranu tady, na to uskupení tam, na jednotlivce zas jinde. Chvílemi se hra jevila jako křížová cesta - Klatovy byly doslova uKřížované.
Po napínavém průběhu se hra dostala
do další, rozhodující, fáze sčítání hlasů a následné vyhlášení výsledků voleb. Pro nasazené figurky se naráz změnila hrací plocha
na bitevní pole. Šestý přeskakoval prvého,
osmnáctý dokonce přeskočil polovinu
hracího plánu. Po první fázi bitvy se začaly
vyjasňovat pozice jednotlivých týmů a ty
začaly mezi sebou vyjednávat o možné
spolupráci a taktice.
Uzavřené pakty pak dohodnutí hráči potvrdili na již zmíněném zasedání zastupitelů
a tudíž i rozhodli, kdo byl se stal ve hře
vítězem.
Občané, voliči, tak pomyslným hozením
kostky rozhodli kdo se dostane do domečku
a kdo na cestě uslyšel „Člověče, nezlob se!“

Rudolf
Lang
editor

polevit v tlaku na krajské a státní instituce
ohledně výstavby velkého obchvatu. Už
proto, že špatný přístup na dálnici vidím
jako závažný problém nejen pro potencionální investory-zaměstnavatele
v Klatovech, ale i pro šumavský region.
S ohledem na finanční možnosti bych
chtěl, aby se, byť po etapách, rozeběhla
nutná rekonstrukce krytého bazénu a byla
dokončena oprava jezuitské koleje.
Děkuji za rozhovor.

foto: Klatovský deník
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Hypoteční úvěry
a jejich refinancování
Rodinné finance, pojištění, investice a spoření...
Máte-li jasnou představu o novém
bydlení a nedostatek vlastních finančních
prostředků, řešení je nasnadě – hypoteční
úvěr sjednaný prostřednictvím nezávislého
finančního makléře u některého z renomovaných bankovních ústavů. A proč?
Důvody, proč hypotéku nesjednávat
přímo, ale prostřednictvím nezávislého specialisty, se pokusím vysvětlit v následujících
řádcích... Ten samý postup důrazně doporučuji zvolit i v případě refinancování hypotéky,
kterou máte již nějaký ten pátek. Nové
podmínky současných hypoték jsou totiž
podstatně výhodnější, než u hypoték
sjednávaných před lety, a ten, kdo sjednával
hypotéku třeba před půl rokem, rokem, či
dříve, může být smutný – dnes by mohl na
hypotéce ušetřit i několik tisíc korun ročně.
Důvodů je hned několik. Kromě úrokové
sazby, která stále klesá až k (zatím) letošním
minimům, a to zejména díky jednotlivým nabídkám bank, které se ve „slevách“ předhánějí, nemalou roli hrají také „akční“ nabídky
jednotlivých bankovních domů – např.
poskytnutí financování až na 100% hodnoty
nemovitosti, doba splácení až 40 let, úvěr
bez poplatku za zpracování a vyřízení, odhad
nemovitosti zdarma, zvýšení či snížení výše
splátek v průběhu splácení hypotéky, odložení první splátky až o jeden rok, mimořádné
splátky během fixačního období bez sankce,
čerpání hypotéky bez předkládání účtů či
faktur za práci a materiál, poskytnutí hypotéky bez prokazování příjmů nebo zcela nové
druhy hypotečních úvěrů a jejich kombinace
– to je jen zlomek nabídek, kterými jsou
spotřebitelé každý den „masírováni“
prostřednictvím médií.

Že jsou nabídky nepřehledné a „výhody“
nejsou vždy až tak výhodné, nemusím jistě
zdůrazňovat. Vezměme např. takovou „variabilní hypotéku“. Sehnat dnes na hypotečním
trhu úrokovou sazbu 3,5% není problém...
Ovšem – variabilní nebo tzv. plovoucí úroková sazba (odvíjí se od sazby PRIBOR, kterou
vyhlašuje ČNB a zahrnuje obchodní marži
banky - např. + 3%) se přizpůsobuje ceně
peněz, které si mezi sebou jednotlivé banky
půjčují – a problém pro spotřebitele může
nastat tehdy, pokud ČNB tuto sazbu začne
zvyšovat, či v době krize. Banky si půjčují
dráž a v konečném důsledku pak klient
může splácet měsíčně podstatně více, než
tomu bylo v době sjednání hypotéky.
Klient se těmto nepříjemným zjištěním
může vyhnout zcela jednoduchým způsobem – nechá si jednotlivé nabídky hypotečních úvěrů předložit a porovnat nezávislým
finančním makléřem – a to vše zdarma, bez
zbytečného „mlžení“ a neúplných, či zkreslených informací poskytnutých od zaměstnance konkrétní banky, či jejího výhradního
zprostředkovatele. Tito lidé mají, bohužel,
v řadě případů pouze jeden zájem, a to prodat svůj produkt. V rámci omezené nabídky
pak nemají možnost finanční trh porovnat
a tím mohou klienta v konečném důsledku
poškodit. Spousta lidí také doplácí na tzv.
„zvykové jednání“. Prostě - mám účet u „České bankovní“, půjčku si vezmu také u České
bankovní, logicky si zřídím u České bankovní
i životní pojištění a penz. připojištění, hypotéku uzavřu také u České bankovní... A proč?
No protože je to to nejvýhodnější, říkala ta
paní na přepážce...! Ale nemyslíte si, že Česká bankovní je ten nejvýhodnější ústav pro

3

všechny existující produkty na světě, že? :-)
Z výše uvedeného vyplývá, že první otázka,
kterou „svému finančnímu poradci“ máme
položit zní: „U kolika hypotečních ústavů
mne můžete nabídnout úvěr?“ Pokud odpověď zní: „Pouze u České bankovní.“, je to
vždy špatně!
Při první návštěvě kanceláře nezávislého
finančního makléře získáte základní informace o podmínkách poskytování hypotečních úvěrů. Vysvětlí Vám jejich základní
princip a popíše mechanismus jejich vyřízení
– od podání žádosti po čerpání peněz. Ve
spolupráci s bankami a v souladu s Vašimi
potřebami připraví nabídku hypotečního
úvěru, pro Vás optimálního. Dostanete k dispozici seznam dokladů, které budete při
vyřizování potřebovat a ty nejdůležitější si
odnesete již z první schůzky. V případě, že
budete mít zájem a poskytnete mu mimo
jiné informace o Vašich příjmech, výdajích
a složení Vaší domácnosti, posoudí Vaši
schopnost splácet (tzv. bonita klienta),
případně Vám navrhne další možnosti, či
kombinace financování. V případě, že
budete s nabídkou spokojeni a bankovní
ústav Vás vyhodnotí jako bonitního klienta,
zprostředkuje Vám ocenění nemovitosti,
poradí jak vyřídit návrh na vklad zástavního
práva u Katastrálního úřadu a pomůže Vám
ve vyřízení spousty dalších věcí.
Řečeno krátce - sjednání, či refinancování hypotečního úvěru prostřednictvím
nezávislého hypotečního specialisty se klientům rozhodně vyplatí! Kromě mnoha dalších
důvodů postačí ty dva nejdůležitější – nezávisle vyhodnocený výběr z několika možností
a maximální úspora času stráveného na
bankovních pobočkách – to vše bez jakýchkoli finančních nároků ze strany makléře.

Reference :
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Před několika roky jsme s manželem
podepsali hypoteční úvěr za relativně
výhodných podmínek. Bohužel, při výročí
fixace nám banka dopisem oznámila, že
nám na další období zvyšuje úrokovou
sazbu o 1,5%. V té chvíli jsem nevěděla, co
mám dělat. Výhodná hypotéka se rázem
změnila v noční můru a jelikož jsem v té
době byla na mateřské, tudíž bez příjmů,
bylo nám jasné, že podmínky si rozhodně
diktovat nemůžeme. Naštěstí jsem v té době
dostala doporučení na Ing. Zdeňka
Konfršta, nezávislého finančního poradce.
Ten za nás vše vyřídil a ve finále s
manželem splácíme ještě méně, než při
první fixaci. Eva Hanušová, 32 let, Plzeň.

Zdeněk
Konfršt
makléř
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INTERIÉRY - PODLAHY

Plovoucí podlahu ano, ale jakou?
PODLAHY Pavel Jakšl Pražská 159
RENOVACE DŘEVĚNÉ PODLAHY
Už jste se rozhodli – chcete plovoucí
podlahu. Ale jakou? Na trhu je jich tolik.
Jaké má která vlastnosti a kolik stojí? Ve
specializovaných prodejnách vám
samozřejmě poradí nejlépe, ale pokud
nechcete jít do obchodu jako podlahou
nepopsaná deska, přečtěte si pár
nejzásadnějších informací.
Jsou to banální věci a otázky, ale znáte
na ně předem odpověď? Proč je vlastně
plovoucí podlaha plovoucí? Název je dán

faktem, že podlaha není pevně spojená se
spodní vrstvou. Jednotlivé lamely spojují
do sebe zámkovým způsobem.
Zámkový způsob má své výhody
Výhody zámkového provedení jsou
v tom, že je lze zase pohodlně rozdělat
a umístit jinde, což ocením hlavně
v případech stěhování. Další výhodou je
oproti kobercům například to, že
nezachycují prach ani roztoče. Jejich
povrch je navíc i pohodlný na údržbu. Stačí
mop a voda.
Dělení
Podlahy se většinou dělí na dřevěné
a laminátové. Všeobecně platí, že co je
přírodní, to je dražší. Tak je tomu i tady.
Podlahy dřevěné jsou úplně finančně
nejnáročnější, ale také mezi lidmi
nejoblíbenější. Dubové a bukové podlahy
mají vynikající tepelné a izolační
schopnosti, navíc jejich životnost je proti
umělým až dvakrát vyšší.
Finančně náročnější dřevo
Dřevo navíc působí útulně, na údržbu je
ovšem jako všechny přírodní materiály
náročnější. Masiv je ovšem opravdu
kvalitní, někteří výrobci udávají životnost
dřevěných plovoucích podlah až do třiceti
let.
Oblíbený laminát
Nejrozšířenější jsou plovoucí podlahy
laminátové. Jedná se o napodobeniny
dřevěných materiálů, jsou tedy finančně
méně náročné, snadno se udržují, ale
vydrží téměř dvakrát kratší dobu, než
podlahy dřevěné. Záleží samozřejmě ale
i na tom, jak se o podlahy dokážeme
starat!
Na naší vzorkové prodejně Mengy-shop,
Pražská 159, Klatovy, najdete novou kolekci laminátových podlah EGGER.
Ta je u nás zastoupena kolekcí
E MOTION představující širokou škálu
dekorů, jak v imitaci dlažby, kamene, tak
i dřeva. Specifičnost kolekce KING SIZE
spočívá v širších formátech, čímž se laminátové podlahy dostávají do jiné dimenze
prostoru. Dekory selského provedení jsou
zastoupeny v kolekci SPIRIT MODERN.
Moderní dekory s jedinečným povrchem
vás zajisté osloví.
2

Ceny od 279 Kč/m
Ochotně Vám poradíme
s výběrem.

Součástí naší prodejny je prodej
sportovní obuvi a oblečení renomovaných značek Adidas, Nike, Everlast,
Puma, atd. V případě, že si u nás
v obchodě nevyberete z vystaveného
zboží, můžete si sportovní oblečení
a boty objednat přes internet na
www.mengy-shop.cz. Ale pozor, budete-li
chtít od nás objednat dárek pro své
blízké pod stromeček, nejzazší termín je
12. 12. 2010, jinak nejsme schopni
zaručit včasné dodání objednaného
zboží. Těšíme se na Vaši návštěvu, Váš
Mengy-shop s.r.o.

Michal
Frous
prodejce

www.klatovan.cz
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Něco končí, něco podobného začíná

Rudolf
Lang
redaktor

Poslední představení jsme mohli
v Klatovech shlédnout 20. října. Protože
k tomuto nastudování bylo nutné sehnat
zhruba 70 účinkujících, rozhodli jsme se
položit dvěma hlavním organizátorům
několik otázek. Nejprve jsme se obrátili na
dramaturgyni a choreografku Markétu
Kubecovou.
Jak nápad nastudovat muzikál vznikl?
Zhruba před dvěma roky jsme se s Jardou
Pletichou rozhodli uspořádat projekt, ve
kterém by došlo k propojení a spolupráci
oborů Základní umělecké školy a jednou
z možností, a velkou touhou nás obou, byl
muzikál.
Jak těžké bylo sehnat tolik účinkujících?
Ke spolupráci jsme vyzvali Literárně
dramatický obor ZUŠ Klatovy a taneční
skupinu Modern Městského kulturního
střediska v Klatovech, která sama o sobě
čítá zhruba dvacet členů a stále se
rozrůstá. Zároveň jsem oslovila i další
zájemce, většinou bývalé členy této
skupiny. O hudební složku se postaral
Jarda, který přizval pěvecký soubor Fialky
a Pošumavský Big Band.
Jak dlouho jste zkoušeli a jak zkoušky
probíhaly?
Zkoušet taneční choreografie na reprodukovanou hudbu jsme začali v říjnu loňského roku a postupně jsme zapojovali
herecké party. Během nich docházelo
k častým improvizacím, při kterých se
soubor velmi bavil. Zážitkem pro všechny
bylo první setkání a zkoušení s kapelou,
které probíhalo zhruba dva měsíce. Musím
říct, že proces vzniku muzikálu byl časově
i fyzicky náročný a stojí za to poděkovat
všem, a hlavně taneční skupině, za velkou
trpělivost a skvělý výkon. Poděkovat bych

V rámci oslav 70. výročí založení Základní umělecké školy v Klatovech
nabídli žáci a učitelé, a nejen oni, klatovským občanům zajímavý zážitek
v podobě nastudování muzikálové show MAMMA MIA!
foto: Jiří Jiřík
chtěla také ředitelce Městského kulturního střediska, paní Mgr. Haně Haladové,
která nám vyšla vstříc a poskytla prostory
k nastudování muzikálu za velmi výhodných podmínek. Hodně nám pomohl též
ředitel Základní umělecké školy Klatovy
pan Josef Gabriel.
Jaké byly vaše pocity po jednotlivých
vystoupeních?
Po premiéře jsme byli překvapeni velkým
zájmem diváků, vyprodala se čtyři představení. Proto jsme se rozhodli uvést další
reprízu nyní na podzim a zájem byl opět
značný. Dojímalo nás, že po zaznění prvních tónů se nejednomu divákovi vybavily
vzpomínky na dobu, kdy hity skupiny ABBA
obletěly celý svět. Práce na muzikálu
hodně stmelila celý sedmdesátičlenný
kolektiv a vznikla nejen mezi tanečníky
a zpěváky, ale i kapelou velmi sehraná
a přátelská parta. Nikdo z účastníků se po
skončení nechtěl smířit s tím, že bychom
se s muzikálem rozloučili.
Takže jste se rozhodli Mamma Mia!
vyměnit za Pomádu a dokonce již proběhl konkurz. Jak tento konkurz dopadl
a lze nějak srovnávat náročnost těchto
projektů?
Ano, scénář na muzikál Pomáda je již na
světě a příprava a nastudování bude mnohem náročnější. Zazní více písní a bude
potřeba větší množství účinkujících. Konkurz na hlavní a vedlejší role již proběhl
a prozradím jen to, že se na něm vyskytlo
několik opravdových talentů, které s radostí přizveme ke spolupráci.
Kdy se budou moci Klatované těšit na
první představení nového muzikálu?
Půjde-li vše podle plánu, těšit se mohou
v květnu příštího roku.

A nyní se obrátíme na Jaroslava Pletichu.
Přemýšlel jste dlouho nad tím, jestli do
této akce jít?
Nepřemýšlel jsem ani minutu, protože
nápad uspořádat něco nového, vytvořit
takto ojedinělý projekt, mě velmi lákal
a myslím, že podobně k tomu přistupovali
i ostatní účinkující. Myslím, že jsme
společně do posledního detailu naplnili
představy, které byly na počátku všeho.
Jak těžké bylo nastudování z hlediska
technické náročnosti?
Z hlediska hudebního nelze ani mluvit o
obtížnosti, ale spíše o čase. Nejdéle totiž
trvalo napsání not a úprava skladeb pro
naše obsazení. Poté již přišel na řadu
samotný nácvik skladeb. Ten probíhal
víceméně bez problémů, důvodem byl
zřejmě fakt, že hity skupiny ABBA jsou
všeobecně známé a každý muzikant si je
rád zahraje.
Jak se spolupracovalo se souborem
Fialky? Přece jen jsou to dívky velmi
mladé.
Protože jsem sbormistrem Fialek již třetím
rokem, spolupráce probíhá bezproblémově a podle mého názoru zvládly Fialky
muzikál na jedničku. Není jednoduché
zpívat s živou kapelou a na mikrofon.
Děvčata tak alespoň získají praxi pro
projekty budoucí a nutno podotknout, že si
vedou dobře.
Touto cestou by oba protagonisté
chtěli veřejně poděkovat nejen účinkujícím, ale i všem, kteří se na přípravě
a vystoupeních podíleli. Zvláštní dík patří
zvukařům, osvětlovačům a technikům
Městského kulturního střediska a dále
pak paní Jitce Lukášové za kostýmovou
výpravu.
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Vánoční sortiment pro krásné svátky.

Vánoční hvězda - květina s botanickým
označením Euphorbia pulcherrima český také nazývané Poisentie, je
původem rostlina ze střední Ameriky,
jako původ se nejčastěji uvádí Mexiko.
V Evropě se vánoční hvězda stala vedle
vánočního kaktusu klasickým symbolem Vánoc - a to především její klasická,
červeně olistěná varieta. Dále se můžeme setkat s varietou barev bílé, růžové,
modré, ale i žíhané.
Letošní advent začíná v neděli 28.
listopadu. Přijďte si vybrat ze širokého
sortimentu doplňků na výrobu adventních
věnců. V prodeji: korpusy, svíčky, bodce
pod svíce, vázací drát, chvojí, mašle s vánočními motivy různých barev a potisků.
Pro méně zručné, nebo zaneprázdněné
bohatý výběr již hotových věnců, nebo
zhotovíme věnec na přání dle Vaší nebo
naší představy.
Nezapomeňte na zpříjemnění Vašeho
domova ve vánočním čase vonnými
tyčinkami nebo aroma oleji, které jsou též
vhodné pro aromaterapii. Aroma tyčinky
jsou k zakoupení včetně podstavců
a naleznete u nás širokou škálu ostatních
vánočních vůní.
Pro v ýz dob u hotelů, p enz ionů,
restaurací nebo firemních prostor Vám
připravíme vánoční květinové
dekorace ve formě ikeban.
Ikebany by
též

Kalendář květináře:
1. adventní neděle
- svícny
listopad - adventní a vánoční
věnce
- stědrovečerní vazby
neděle

28.

neměly chybět na Vaší štědrovečerní
tabuli. Pro tuto výzdobu jsou vhodné
svícny vánoční zdobené chvojím či živými
květy přizdobené vánočními doplňky
(svícny samozřejmě i jen v dekorativní
formě).
Vhodné jsou i pokojové květiny, vánoční kaktusy, vánoční hvězdy, bramboříky v
mnoha velikostech a barvách.
Z ostatního sortimentu vybíráme:
- vánoční ozdoby
- umělé dekorace do váz
- závěsné girlandy
- keramické předměty, andílci,
podklady pod adventní svícny
i jen pod jednu svíčku
- proutěné ozdoby
- u m ě l é o z d o by a u m ě l é
květiny
- mnoho doplňků s vánoční
tématikou

Květinářství s 10letou tradicí!

Tomáš
Červenka
květinář

KVĚTINY

KERAMIKA
DÁRKY

Nádražní 223, Klatovy
tel./fax: 376 32 33 35

Provozní doba:
pondělí – pátek
8.30–12.30
13.00–17.30
13.00–17.30
Sobota
9.00–12.00
9.00–12.00

24. prosince
otevřeno
od 9.00 - 11.30 h!

em
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Třičtvrtě století existence
sférického trojúhelníku.

Bell 412 HP.
Policejní vrtulníky se využívají například:
- Záchrana osob například při živelných pohromách
- Doprava policejních jednotek na místo zásahu
- Hašení požárů v těžko přístupných terénech
V letošním roce jsme si připomněli
celou řadu nejrůznějších výročí. Namátkou 65 let od skončení Druhé světové
války, sto let uplynulo od prvního letu ing.
Jana Kašpara, ale také trochu zapomínané 75. výročí vzniku Československého
policejního letectva.
Stejně jako armáda pochopila význam
letadel, tak si i policie uvědomovala výhody,
které letadla přinášejí a snažila se o jejich
zařazení a používání v rámci policejní práce. Až zhoršující se mezinárodní situace,
a také stále častější narušování státní suverenity ze strany hitlerovského Německa
a Maďarska, přispěly k vytvoření nové policejní složky – letectva, neboť ostraha hranic spadala pod pravomoc nikoliv armády,
ale četnictva.
Od 1. července 1935 tedy vstupuje na
scénu nový útvar, Četnické letecké hlídky
(ČLH). Jeho letouny byly lehce k poznání,
nejen pro svůj nátěr, pro který se vžilo
označení četnická zeleň a poznávací civilní
značky (kromě OK - bylo další písmeno ve
značce vždy P - jako policie, třeba OK-PAA),
ale hlavně kvůli výsostnému znaku, pro
který se vžilo označení sférický trojúhelník.
Tento znak používá bezpečnostní letectvo
dodnes.
Vybavení ČLH se odráželo od stavu naší
armády, která pro její potřeby uvolnila
vyřazené, a tedy nedostačující letouny
Škoda D-1 a Aero AP-32. Tato letadla byla
poměrně r ychle vyměněna za typy
používané standardně naší armádou Avia

foto: Petr Novák

B-534 a Letov Š-328. Po podepsání
Mnichovského diktátu a odstoupení části
pohraničí přichází letečtí četníci také do
Klatov. Na zdejším letišti se usazují
s dvojicí Avií B-534 (OK-PBA a OK-PAR) a
zůstávají zde až do března 1939. Po
obsazení zbytku ČSR německými vojsky
byla činnost ČLH ukončena.
Po skončení Druhé světové války se
postupně obnovila činnost všech složek
státní správy, tedy i policie. Ta dostala nový
název a změnily se i poznávací značky. Po
O K- n á s l edova l o p ís m en o B, j a ko
bezpečnost, ještě později byl zaveden
předpis, který změnil značku na B (bez OK-)
a čtyři číslice – takto jsou policejní vrtulníky
značeny i dnes.

I nyní létala letadla bezpečnosti
z klatovského letiště. Jednalo se zejména o
cvičné lehce ozbrojené letouny Ar-96, u nás
známé jako C-2. Bohužel, o jejich činnosti
n á m , s te j n ě j a ko o d e t a š ova n é m
vrtulníkovém roji armádního letectva,
doposud není nic známo. V tomto období
z a ž í v á t a to s l o ž ka S b o r u n á ro d n í
bezpečnosti největší rozmach.
V roce 1950 se předsednictvo vlády
rozhoduje, že vzdušnou ostrahu hranic
převezme armáda a bezpečnostní letectvo
se bude věnovat jiným úkolům. (Těm se
věnuje téměř beze změn dodnes.)
Odevzdává většinu ze svých 120 letadel
armádě. Naše bezpečnostní letectvo má na
svém kontě také jeden světový primát. V
roce 1948 se při Všesokolském sletu
v Praze použil pro řízení dopravy vrtulník.
Šlo o vůbec první použití vrtulníku pro
policejní účely na světě!
Helikoptéry se staly páteří letectva SNB
a jsou jí i dodnes. Využívají se při pátrání po
pohřešovaných osobách,při letecké
přepravě pacientů, u útvarů rychlého
nasazení, při řízení dopravy, ale i při
povodních a jiných přírodních katastrofách.
Bezpečnostní letectvo je dnes nedílnou a
nepostradatelnou složkou policistů při své
práci, která je velmi důležitá a v dnešní
době nenahraditelná. A právě i historii
našeho policejního letectva připomíná
výstava plastikových modelů konaná
v Základní škole v Tolstého ulici
v Klatovech ve dnech 18. – 20. 11. 2010.

Bn-534-371
od 11. 6. 1938
u Četnické
letecké
hlídky Klatovy
B-534-365
Četnické
letecké
hlídky
v Klatovech
mezi
16. - 27. lednem
1939

Petr
Novák
plastikový modelář

foto: repro AeroArchív
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František Havlíček a Václav Šnaidr
dva totalitní osudy

12. listopad 1952. Obyčejný, ničím
nezajímavý den. Na první pohled možná.
Ne tak pro dva bývalé četníky a poválečné příslušníky SNB. Před 58 lety oba
dva skončili na komunistické šibenici.
Přibližme si jejich téměř neznámé osudy.
František Havlíček se narodil v Čestíně
v okrese Kutná Hora jako syn četníka.
Vystudoval kutnohorskou reálku, na níž
maturoval v roce 1928. Tři roky poté je
jako poručník pěchoty vyřazen coby
úspěšný student proslulé Vojenské
akademie v Hranicích. Do roku 1936
sloužil v armádě, poté přechází k četnictvu
a je přidělen na velitelství v Klatovech. Za
poslech zahraničního rozhlasu byl v roce
1942 poslán do koncentračního tábora
v Greusenu. Z něj se dostal až na konci
války a posléze se stal oblastním velitelem
nově se formujícího Sboru národní bezpečnosti v Klatovech. V té době se také stal
František Havlíček
(*2. 12. 1908 - +12. 11. 1952)
členem KSČ, ale spíše z pragmatizmu, než
z ideologických důvodů. Často informoval
své přátele z Československé strany národně socialistické o poměrech uvnitř KSČ
i SNB. Po únoru 1948 jeho protikomunistická činnost ještě zesílila. Udržoval spojení s americkou zpravodajskou službou,
které předával zprávy bezpečnostního
charakteru. To bylo možné díky Havlíčkovu
služebnímu postavení, které mu pod
falešnými záminkami umožňovalo dojíždět
na Železnou Rudu. Postupně se vytvořila
malá zpravodajská síť, skládající se
vesměs z protikomunisticky naladěných
příslušníků SNB. Ta nejen předávala zprávy na Západ, ale organizovala i přechody
hranic do Bavorska. Za pomoci této
skupiny se tak za železnou oponu dostal
i bývalý národněsocialistický poslanec
a rodák z Myslíva Josef Ševčík.
Na podzim 1949 Havlíček odchází ze
zdravotních důvodů do penze, poté pracuje jako úředník Západočeských mlýnů

Václav Šnaidr
v Klatovech. Když se posléze snažil znovu
napojit na zahraniční exil, narazil na
provokatéry Státní bezpečnosti, jejichž
zpravodajská hra se mu stala osudnou.
Celá ilegální organizace byla rozprášena,
František Havlíček byl zatčen 23. srpna
1951. Po dlouhém vyšetřování podala
Státní prokuratura žalobu na 9 lidí, z nichž
7 byli současní nebo bývalí příslušníci
SNB. Dne 29. května 1952 vynesl Státní
soud Praha rozsudek. František Havlíček
byl za zločin velezrady, vyzvědačství
a sabotáže odsouzen k trestu smrti, ztrátě
státního občanství a propadnutí celého
jmění. Citujme z rozsudku: „František
Havlíček a Václav Šnaidr stali se v roce
1948 registrovanými agenty americké
zpravodajské služby a vytvořili v západním
pohraničí Čech v létech 1948 až 1951
špionážní bandu… vešli v styk s cizí
mocí… “ Prokurátorem v procesu byl
nechvalně známý Dr. Karel Čížek. Odvolání
bylo zamítnuto, Klement Gottwald udělení
milosti také odmítl. Podplukovník František Havlíček byl popraven na Pankráci
12. listopadu 1952 v 5:25 ráno. Zůstala
po něm manželka a třináctiletá dcera.
Ve stejný čas byl také násilně ukončen
život rodáka z Tupadel u Klatov Václava
Šnaidra. Po absolvování základního vzdělání pracoval na rodinné usedlosti a také

se v Klatovech vyučil zedníkem. V době
vojenské prezenční služby požádal o přidělení k četnictvu, ale vyhověno mu bylo
až v roce 1935. Sloužil na různých místech
republiky, například i na stanici v Německém Rychnově (okres Kaplice) v rámci
jednotek Stráže obrany státu. Po Mnichovu byl poslán na Podkarpatskou Rus,
kde se jako velitel čety účastnil obranných
bojů s maďarskou armádou. Německou
okupaci prožil jako protektorátní četník ve
Strakonicích a v Praze, poslední tři válečné měsíce byl služebně zařazen v terezínském ghettu, kde se také dočkal konce
války. Po ní byl v rámci SNB přidělen na
stanici ve Všerubech, nedaleko hranic
s Německem. Odtud byl v roce 1949 přeloVáclav Šnaidr
(*3. 8. 1911 - +12. 11. 1952)
žen na stanici v Klatovech. Po válce, stejně
jako Havlíček, vstoupil do KSČ. Ovšem její
poúnorové násilné praktiky v něm vyvolaly
snahu se tomuto teroru vzepřít. Navázal
tak spojení s podobně smýšlejícími lidmi,
především pak se svým velitelem Františkem Havlíčkem. Kromě spojení s exilem
a převaděčské činnosti měl podle pozdější
obžaloby Václav Šnaidr také shromažďovat větší množství zbraní pro údajný ozbrojený převrat. StB celou skupinu infiltrovala
a Václav Šnaidr byl zatčen 1. listopadu
1951 v pozdních nočních hodinách.
Rozsudek nad Šnaidrem byl stejný jako
nad Havlíčkem (velezrada, vyzvědačství a
sabotáže; odsouzen k trestu smrti, konfiskaci celého majetku a ztrátě státního
občanství). Zůstala po něm čtyřletá dcera.
čerpáno z www.ustrcr.cz, foto ABS a NA

Lukáš
Kopecký
František Havlíček

dopisovatel

www.klatovan.cz
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Silvestr 2010

Kavárna a restaurace Družba
Jíme a pijeme, co se do nás vejde!

Discoshow

Kavarna

Otevřeno od 20:00 hod.

Discoshow s největšími hity 80. a 90. let Vás
provede legenda DJ Tazzy alias Karel Mařák.
Vstup je bez nutnosti rezervace a bez místenek.

DJ Tazzy - hity 80. a 90. let

Silvestrovský večer s hudbou a rautem
K tanci bude celý večer hrát Josef Kubát.

O kulinářský zážitek se postará
silvestrovský raut.
V ceně: půlnoční přípitek, požitkářský raut,
speciality teplé a studené kuchyně po celý večer,
volný vstup na diskotéku na kavárně.

Vstupné 690,- Kč
Nutná rezervace předem
- rozvoz obědů zdarma v Klatovech a okolí pro firmy i jednotlivce
- výběr jídel ze čtyř chodů. 2x týdně dodatečný bonus
- cena jídla včetně polévky 54,50 Kč bez DPH
- při odběru většího počtu obědů poskytovány množstevní slevy

M&P

- v případě zájmu nás nezávazně kontaktujte

Catering

www.mpcatering.cz
www.mpcatering.cz
Kontakt a objednávka služeb:
Tel.: 777 768 358, 777 630 177
Info@mpcatering.cz
Tel.: 376 311 735
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VOLBY 2010

Klatovské
politické

JUDr. Jiří Štancl, výkonný místostarosta Klatov, SNK-ED
A) Moje pocity po volbách byly smíšené:
radost z úspěchu, zároveň obavy z toho, že
budu muset opustit milovanou advokacii,
které se věnuji nepřetržitě a úspěšně od
absolvování univerzity. Koaliční vyjednávání
bylo úspěšné, protože všichni partneři jsme
jednali velkoryse.
B) Kampaň hodnotím jako věcnou a účinnou, volby jako úspěšné.
C) Jako střízlivé a demokratické.
D) 1. Rád bych přispěl k zefektivnění chodu
úřadu a jeho většímu otevření se občanům.
2. Hledám cesty k tomu, aby herny a po-

dobné podniky to tu měly o něco těžší, aby
hypermarkety hledaly cestu jinam než do
Klatov, aby živnostníci a zaměstnavatelé to
tu naopak měli o něco snazší a tedy odsud
neodcházeli.
3. Rád bych, aby město bylo pro naše občany
i turisty přitažlivější jak svým vzhledem, tak
nabídkou služeb, a aby sem táhlo mladé lidi.
Začal jsem hned, první krůčky budou znatelné již v nejbližších dnech, celkově je to běh
na dlouhou trať. Důležité je, že jako vedení
úřadu tvoříme tým, který má společný cíl. Po
včerejším prvním jednání rady mám naději,
že i tam budeme konstruktivní.

Člověče,
nezlob se!
ČSSD 5

Nestra

TOP09 3

KSČM 4

Ing. Václav Chroust, místostarosta Klatov, ODS
A) Výsledky voleb mě mile překvapily,
nepočítal jsem s tím, že se ze šestého místa
kandidátky posunu na místo třetí, volitelné.
Bezprostřední pocity bych však vyjádřil slovy:
závazek a zodpovědnost k městu a lidem.
Rád bych i touto cestou poděkoval všem,
kteří mně dali svůj hlas. Všechny, tj. i ty, kteří
mě nevolili, bych chtěl ujistit, že své působení v zastupitelstvu a na radnici chápu jako

službu městu a jeho občanům. Vyjednávání
o koalici bylo vážné a slušné. Bylo zřejmé, že
nám jde v prvé řadě právě o město Klatovy.
B) Klatovskou kampaň hodnotím jako
slušnou, a tak to, myslím, má být. Volby se
zpravidla hodnotí podle výsledku - každý je
tedy hodnotíme jinak, podle našich osobních preferencí. Mně osobně těší, že výsledek dal možnost vytvořit zodpovědnou

koalici. Je i potvrzením určité kontinuity,
máme staronového starostu, který svým
volebním výsledkem výrazně přesvědčil,
máme na co navazovat, a přesto přišlo do
nového zastupitelstva i hodně nových lidí.
Nechystáme revoluci, ale můžeme spolu s
Johnem Lockem říci „Měníme, abychom
mohli zachovat“ - tj. to dobré.
C) První zasedání zastupitelstva bylo důstojné. Udělalo to, co je pro další chod podstatné
- přijalo svůj jednací a volební řád, zvolilo
starostu, místostarosty a radu města. Zasedání bylo výborně připravené. Je vidět, že
úředníci městského úřadu umí svoji práci,
nikde jsme nenarazili na žádný formální, či
procedurální problém. Ačkoliv se opakovaně
volili členové rady, proběhlo vše v kultivované atmosféře, ke které přispěli i lidé, kteří se
přišli na jednání podívat. Čteme-li nyní o tom,

ODS

i3
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Otázky pro
zastupitele města:
A) Vaše pocity těsně po volbách a osobní postřehy z vyjednávání o koalici?
B) Jak hodnotíte s odstupem
výsledek voleb a předvolební kampaň?
C) Jak jste vnímal/a první zasedání nového zastupitelstva?

Bc. Martin Kříž, asistent poslance, volební lídr TOP 09
A) Vyjednávání probíhalo ve věcné rovině
bez emocí. Mám z toho dobrý pocit.
B) Kampaň se nesla na rozdíl od některých
jiných měst ve slušné rovině, kterou
dokázaly udržet všechny kandidující
subjekty. Trošku mě mrzí účast voličů, která
byla jen pod 50 procenty.
C) Z jednání, která proběhla před ustavujícím zastupitelstvem, vznikla koaliční
smlouva tří subjektů (ODS + TOP 09 + SNK).

D) Co plánujete udělat v nejbližších měsících a Vaše
SNK-ED 5
dlouhodobější předsevzetí
na funkční období?

Koaliční vyjednávání bylo na ustavujícím
zasedání těmito subjekty dodrženo.
D) Budeme v rámci možností prosazovat
záležitosti, které TOP 09 měla ve svém
programu pro Klatovy. V řadě věcí se náš program protíná s programy našich partnerů.
Realizace konkrétních záležitostí bude
záviset na získání finančních prostředků
z programů Evropské unie, na stanovení
priorit v radě města i na vůli většiny
zastupitelstva.

Rudolf
Lang
text a foto
jak probíhají obdobná zasedání jinde, jsem
velmi rád, že jsme v Klatovech. Doufám, že
věcná a slušná atmosféra nám vydrží i do
budoucnosti.
D) To první, co nyní dělám, je rychlé seznámení se s úřadem a s rozpočtem města. Výhodou je, že jsem ekonom, který se v číslech,
jejich struktuře a vazbách orientuje, nevýhodou je, že čas rychle kvapí. Dejte mi proto,
prosím, trochu více času na to, abych Vám
mohl podrobněji odpovědět. Ale předsevzetí
je jasné - spolupracovat se všemi, kteří o to
stojí, kterým jde o dobro a rozkvět města.
Chtěl bych napomáhat tomu, abychom přijímali řešení a rozhodnutí, která jsou správná,
dobrá a ku prospěchu města a jeho občanů,
a abychom nezapomínali na to, že je tu cosi,
co nás všechny přesahuje, a že právě tak
bychom měli ke svému životu přistupovat.

Mgr. Věra Tomaierová, vedoucí oddělení trhu práce, volební lídr hnutí Nestraníci
A) Nebyli jsme vůbec osloveni pro vyjednávánÍ o koalici, proto o tomto nemohu psát.
B) Volební kampaň až na jeden subjekt byla
korektní, ale je patrné, že občané spíše
chtějí slyšet, co je špatně, než to, v čem je
třeba pokračovat a na co navázat.
C) Volba radních působila spíše úsměvně,
v kontextu celku trapně. Nezvládnutá role
vyjednávání.

D) Plánuji udělat vše to, na co mi nezbýval
čas. V zastupitelstvu budu sledovat plnění
slibů, hlavně šetření nákladů, jak vlastního
úřadu včetně volených orgánů, tak i všech
zřizovaných organizací. Také jak jsou plněny
zásady, které byly nastoleny již předchozími
starosty a které jsem plně při výkonu funkce
místostarostky respektovala.
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Klatovy , the way I see it

Otázka pro
starostu města
Mgr. Rudolfa Salvetra
Jak vidíte současný rozvoj města?
Město Klatovy má naštěstí i po
všech dokončených investičních záměrech vyrovnané finance. Předpokládám, že i nové zastupitelstvo bude
přistupovat k plánování a realizaci nových záměrů velmi odpovědně. Ostatně
mnohé body volebních programů
jednotlivých stran a hnutí se prolínaly.
Doufám tedy, že se dokážeme na jejich
realizaci shodnout. Je jasné, že každý
bude muset alespoň trochu z maximalistických představ slevit. Ani toto
částečné ustoupení by však v žádném
případě nemělo znamenat, že se
Klatovy a kvalita života v nich neposunou o kus dál. Velmi bude záležet též na
spolupráci s krajem i státem. Očekávám, že především poslanci zvolení za
náš region již mají první měsíce parlamentní práce za sebou a budou se tak
moci problematice svého regionu věnovat a jejich hlas bude velmi slyšitelný.
Myslím, že tady je z minulosti určitý
dluh. Přestože nepatříme k oblastem s
tak početnou voličskou základnou jako
třeba severní Morava, opomíjení si
rozhodně nezasloužíme. Příkladem již
realizované spolupráce může být jak
výstavba klatovské nemocnice, tak
opravy státních a krajských silnic na
území města.
Fanklub HC Klatovy připravuje:
Dne 5. 12. od 14:15 h. sehraje na Zimním
stadiónu v Klatovech Fanklub HC Klatovy přátelské hokejové utkání s HC Pilsfans 2009.
Vstupné je dobrovolné. Po tomto zápasu
společně podpoříme od 17 hod. SHC Klatovy
v zápase proti HC Děčín
18. a 19. 12. se zúčastníme hokejového
turnaje fanklubů v Plzni. Turnaje se zúčastní
mimo klatovského fanklubu také fandové
Plzně, Pardubic, Hradce Králové, Karlových
Varů a Brna. Bližší informace naleznete na:
www.fanklubhcklatovy.cz

foto: Rudolf Lang
Here we are in the month of November. This
is my third article and each month I search for
something to write about. I try to keep these
small articles simple and not use such difficult
words. I realize I am in the Czech Republic and
not everyone can read or understand the
English language. By writing these short stories,
I give some people a chance to practice reading
or learning the English language.
It is almost the holiday season again,
sneaking up on us rather quickly. The whole
year is full of celebrations such as birthdays,
weddings, anniversaries, and holidays.
Christmas and New years is just around the
corner, hope everyone is ready!
Klatovy, for me as a foreigner, is a very
beautiful city. As I might have mentioned before,
I moved here in December of 2000. I have had
my share of struggles here, but have looked at
each one of them as a learning experience. I
find the people of Klatovy to be very friendly and
very active in the life styles that you all live. It
really is a pleasure to live in such a wonderful
and beautiful country.
I have noticed many changes taking place in
Klatovy over the past few years. One of the
biggest changes was the new shopping center
where you will find Tesco, OBI, and many others.
It is very convenient for many families and
tourists to find many of the items they need at
these stores. People should not forget the
smaller shops in and around town, to shop at;
they also have many things to offer every
customer.

The city of Klatovy has been doing some
road construction at some of the main
intersections. By the Tesco and Lidl, there have
been two new “traffic circles” built into the
intersections, which help with traffic jams.
There is also another “traffic circle” being
constructed by the Kaufland, shopping center. I
believe that the city will cut back on the use of
electricity, by removing all of those traffic lights
and make life for the people of Klatovy a little
better.
Let’s not forget the new hospital that is
being built here in this lovely city as well. Having
the transformation from the old hospital to the
new one will offer the people of Klatovy and
surrounding areas a more improved health
care. As technology changes, many things in our
society will change with it. Some things change
for better and some things change for worst.
I have been living in this city for ten years
and find that it has a lot to offer. The people
have so many activities scheduled and keep the
children occupied with these activities. Having
activities for children helps them to stay out of
trouble. Just as a few examples, there is a
“BMX” bike track and a “free style” bike track in
Klatovy, for children to use and to learn the
sport if interested. What a wonderful city, many
things to do and see in this city and surrounding
areas. If you are from here, be proud of the city
you have.
For any comments, please feel free to
contact me at: wayne_searles@msn.com

Slovíčka
Article
Sneaking up
Share of struggles
Experience
Notice
Convenient
Store
Intersection
Cut back
Removing
Surrounding
Health care

článek
plížící se
potíže
zkušenost
všimnout si
příhodný, výhodný
obchod
křížovatka
ušetřit
odstraňování
okolí
zdravotní péče

E. Wayne
Searles
The Language School
of English, Klatovy
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Renovace schodišť na míru.

Jan
Novák

S novými schody z pravého dřeva nebo laminátu bude
Vaše schodiště opět krásné a bezpečné!

PORTAS specialista

Na schodiště se často zapomíná.
Dokud jsou spolehlivá a bezpečná, téměř
si jich nevšímáme a dennodenně po nich
chodíme. Až jednou dojde na vyšlapaném
schodu k uklouznutí. Běžně si nevšímáme
ani optického stavu schodiště – a to ani
tehdy ne, když stopy po dlouholetém užívání již dávno nelze přehlédnout. Jestliže
Vám záleží na bezpečnosti a vzhledu
Vašeho schodiště, pak jako zodpovědný
majitel domu nebo bytu uděláte nejlépe,
když se při renovaci spolehnete na
třicetileté zkušenosti firmy PORTAS –
evropské jedničky na renovace!
Co udělat se starými schody!
Má-li Váš dům za sebou 20, 30, 40
nebo ještě více let, pak je to vidět i na
Vašem schodišti. Zakulacené hrany a vyšlapané schody představují bezpečnostní

riziko a navíc narušují celkový harmonický
obraz. Dosud jste měli na výběr pouze
běžné renovační metody: polepení schodů
kobercem nebo PVC, opakované natírání,
nebo vybourání schodiště se všemi souvisejícími škodami a následnou stavbou
nového schodiště. Polepení schodů kobercem nebo PVC, stejně jako natírání, nic
nezmění na vyšlapaných schodech a zakulacených hranách. Bezpečnostní riziko
zůstává. Natírání dřevěného schodiště je
pouze kompromisním řešením. Renovace
PORTAS je řešení natrvalo.
Při zabudování nového schodiště
vznikají vysoké náklady a navíc stavební
hluk, špína a následné škody při vybourávání. Za určitých okolností je rovněž nutné
nahradit ještě neporušené zábradlí a
schodnice novými. Zkrátka: žádná z těchto
alternativ pro Vás není uspokojivá!
Firma PORTAS vyvinula optimální alternativu k běžným, ale často neuspokojivým,
metodám renovace starých schodišť:
Dokonalý systém „schod na schod”!

stará nástupnice
stabilizační profil

nová podstupnice
stará podstupnice

Zavolejte nám:
376 321 032, 602 428 264
Navštivte naši vzorkovnu:

K letišti 532, 339 01 Klatovy 2
www.portasnovak.cz

… žádné vybourávání!

… žádné polepování PVC!

Princip systému „schod na schod“
nová nástupnice

13

… žádné polepování kobercem!

Výhody renovace schodiště od firmy PORTAS!
Žádné bourání a zednické práce
Tapety, zábradlí, schodnice, podlahová krytina na chodbě zůstávají
nepoškozeny
Vhodné pro všechny typy a materiály schodišť: dřevo, beton i přírodní a
umělý kámen
Žádná změna stávající konstrukce
a statiky
Krátká doba renovace

Schody opět bezpečnější
Schody z pravého dřeva nebo laminátu (HPL)
Velice snadné na údržbu
Velký výběr modelů a dekorů
Možnost používání během renovace
Nový, exkluzivní vzhled
Zvýšení hodnoty domu
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UBYTOVÁNÍ

Historicky první výherce křížovky přivítal
a pohostil Braníčkov

Jaroslav Červený s manželkou Věrou
a synem Pavlem
Soutěžíte často? A vyhrál jste již někdy?
Vzhledem k tomu, že si užívám důchodu,
zůstává mi dost času na luštění křížovek
a na účast v jiných soutěžích. Za svoji
největší výhru považuji vítězství v tipovací
soutěži v časopise GÓL. Stal jsem se
nejlepším tipujícím v ČR na fotbalovou
Gambrinus ligu. Jako výhru jsem měl
dostat křeslo v klubových barvách. Než mi
byla výhra odeslána, časopis získal jiný
majitel a o ceně se mi může jenom zdát.
Jak hodnotíte časopis Klatovan a soutěž
s křížovkou - cenu?
Zatím jsem pročetl první dvě čísla
měsíčníku Klatovan a myslím si, že to je
ideální časopis pro místní občany. Nebýt
Klatovanu a luštění křížovky, ani bych
nevěděl, jaké přepychové víceúčelové
zařízení je vybudováno v malé osadě
Braníčkov.
Takže se Vám líbilo na Braníčkově, co
Vás pak zaujalo nejvíce?
V Braníčkově se nám všem velice líbilo hlavně velké možnosti využití celého
areálu, a to jak pro letní, tak i pro zimní
období. Okolní krajina je kouzelná.
Chutnalo Vám?
Možno jednoduše říci: občerstvení, obsluha i prostředí - vše vynikající!
Doporučili byste přátelům návštěvu
Braníčkova a proč?
Návštěvu Penzionu Braníčkov jsme již
doporučili několika přátelům, protože v příjemném prostředí restaurace se mohou
velmi chutně najíst za přijatelné ceny
a mohou se pokochat okolní přírodou.

Welcome drink! – Provozovatel areálu Braníčkov Milan Neuvirt a vydavatel
Klatovanu Rudolf Lang společně přivítali výherce přípitkem.
Vzadu zleva výherce Jaroslav Červený se synem Pavlem a manželkou Věrou,
vpředu je pak výherkyně Božena Mikolášková s přítelem MUDr. Pavlem Lukášem.
Výherci si prohlédli celý areál v Braníčkově. Dostalo se jim fundovaného výkladu
a informací o ubytovacích kapacitách, o možnostech sportovního a kulturního
vyžití v areálu a jeho okolí.

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
PLNÉ DÁRKŮ, HER A MALOVÁNÍ

BLLLL
BLLLL
Sobota 4. 12. 2010

od

15.00

hod.

Apartmány Braníčkov
tel. +420 733 12 11 11

www.branickov.cz
- přijmeme personál -

Zajistíme předání nadílky pro děti
Mikulášovi a čertům před začátkem akce.
Zajistěte si telefonicky nebo emailem rezervaci.

Ubytování nonstop. Bowling bar otevřen Čt – Pá 16–24 hod., So – Ne 10–24 hod.

www.klatovan.cz

KŘÍŽOVKA
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Apartmány Braníčkov
Ubytování nonstop.
Bowling bar otevřen
Čt – Pá 16–24 hod.
So – Ne 10–24 hod.
tel. +420 733 12 11 11

www.branickov.cz

Křížovka o cenu!

Autor křížovky: Rudolf Lang

Opět večeři pro dva!
S chlapem to je jako s telefonem.
Buďto je ... <tajenka>.
Správné znění tajenky zašlete e-mailem
na adresu tajenka@klatovan.cz
do neděle 10. prosince 2010.
Z došlých správných odpovědí
vylosujeme jednoho výherce.
Nezapomeňte připojit kontaktní
údaje pro případ výhry.

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenka osmisměrky: Klatovan
Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:
Hejdukova Yvona
Prusikova ul., Klatovy
GRATULUJEME!
Redakce bude šťastného výherce
kontaktovat.

KLATOVAN

Dobrou chuť! – Soutěžit s Klatovanem se opravdu vyplácí. Poděkování patří panu
Neuvirtovi z Braníčkova za skvělé pohoštění a příjemný večer.

foto: Rudolf Lang

Informační měsíčník Klatovan | Vydává vydavatelství Komoří - Rudolf Lang | IČO 14726271
Redakce: Kličkova 286, 339 01 Klatovy, Tel. 608 950 660, E-mail: redakce@klatovan.cz | www.klatovan.cz
Tisk: Novotisk s.r.o. Praha | Náklad 12.000 výtisků | Zdarma | Evidenční číslo MK ČR E 19676
Grafika a sazba Rudolf Lang. Neoznačené fotografie a materiály archiv redakce. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu příspěvků.
Za obsah inzerce zodpovídá zadavatel. Za věcnou správnost textů zodpovídají autoři a vyjadřují názory autorů.
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HISTORIE

Potřeba vodního zdroje
pro osídlení klatovské kotliny
Voda je nejdůležitější prvek, který
souvisí se vznikem jakéhokoliv osídlení
napříč dějinami. Počátky osídlení
v Klatovech jsou spojeny s křižovatkami
cest a v oblasti brodů přes vodní toky. Pro
potřeby osídlenců byly využívány hlavně
studny nebo veřejné kašny.
Hlavní křižovatkou cest v ranném
středověku na území dnešního města byly
tzv. staré Luby, dále severovýchodní roh
náměstí s dnešní budovou Komerční
banky a také Rybníčky. Poblíž křižovatky
Světelské stezky a Štubinské cesty
(z bavorského města Straubing) stála dle
pověsti původně pohanská svatyně a to
v místě dnešního farního (Arciděkanského) kostela.
Na tomto místě osídlení, v prostoru
dnešního náměstí, neexistoval vydatný
vodní zdroj a pro další rozmach osídlení
bylo nutné tento stav zlepšit. Byla proto
započata výstavba takzvané Městské
stoky, od 14. století nazývané Mlýnská
a od 19. století zkráceně jen Hruštička pro
množství hrušní v jejím okolí. A právě tato
Hruštička je v Klatovech dnes téměř
zapomenutá. Přitom při výstavbě, vývoji
i samotném fungování města samozřejmě
sehrála velmi důležitou roli. Byla zdrojem
pitné vody na přípravu jídla a na pití,
sloužila k hygieně, pro napájení zvířat
a v případě vypuknutí požáru jako hasební
prostředek. Domníváme se, že velký ničivý
požár byl asi největším impulsem pro
výstavbu stoky. Nezbytná byla také jako
zdroj energie pro pohon strojů, pro

Luby pod splavem.
Dnešní vyústění bývalé Mlýnské stoky.

Splav na Drnovém potoce u Lub.
Z jeho vrcholu byl vyveden náhon pro Mlýnskou stoku.

zpracování výrobků nebo surovin. Pro
řemeslnou výrobu pak bylo potřeba vody
proudící, aby poháněla stroje a přitom
odnášela znečištěnou vodu pryč.
Nejdůležitější však bylo zapojení vody
do systému opevnění města a možnost
zatopení prostoru mezi dvojitou nebo
trojitou soustavou hradebního opevnění.
Stejně tak mohlo být využito pramenišť
potoků z Dešenského vrchu, dnes nazývaného Vodojem. Prameny zásobovaly
vodou východní a severní stranu města,
zatímco městská stoka přiváděla vodu do
jižní a západní části města a opevnění.
Voda v historii samozřejmě poháněla
mlýny a také hamry na kování železa. Bez
vody se neobešli ani barvíři, koželuzi či
pláteníci.
Ke všem těmto účelům tedy byla
postupně budována důmyslná soustava
tzv. Mlýnské stoky, která přiváděla vodu
z Drnového potoka až téměř do centra
města. Její nejstarší podoby neznáme,
byla však za použití minimálního spádu
vedena po vrstevnici od jezu v Lubech
směrem k centru městu.
A i když přestala sloužit již před více než
100 lety, její zbytky jsou dodnes v terénu
znatelné. Přesto dnešní pohled může být
velmi zavádějící, protože voda v části u
fotbalového hřiště v Lubech teče opačný
směrem a do Drnového potoka tedy vtéká.
Na vině je postupné zanášení stoky
naplaveninami a nevyužívání dalších částí
směrem k dnešní silnici na Horažďovice

Luby 1930

O této zajímavé technické památce
dnes v Klatovech téměř nikdo neví.
V některých z dalších čísel Klatovanu se
budeme snažit tento deficit napravit a o
Hruštičce se dočtete mnohem více, včetně
ukázek dosud neznámých fotografií
a plánů.
Bádání o vodě nás tak provádí nejen
krajinou, ale i celou historií místa a v
případě Hruštičky si tak můžeme ukázat
jak důležitou roli v rozvoji města měly Luby.
2x foto: Rudolf Lang

Milan Baier
amaterský historik
Spolupráce:
Lukáš Kopecký a Rudolf Lang

www.klatovan.cz
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VÁNOCE
ZIMNÍ KOLEKCE
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Dekorace Plus - Dekorace - Velkoobchod
Rozvojová zóna 21 (bývalá kasárna)
Otevřeno každý den 11 – 19 hod.
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tel. 378 609 866
www.direkt-promotion.cz
Mobil. 722 900 340

18 STRANA | ROČNÍK I | ČÍSLO 3 | LISTOPAD 2010

PRONÁJEM

www.klatovan.cz

www.klatovan.cz

SPORT

LISTOPAD 2010 | ČÍSLO 3 | ROČNÍK I | STRANA

19

Karel Míčka a jeho kulatých „40“
Ač se to nezdá, 23.listopadu oslaví
jeden z nejlepších západočeských fotbalových brankářů kulatou čtyřicítku. Karel
MÍČKA. Všude, kde chytal, obrovský pojem mezi třemi tyčemi. Skvělé vzpomínky na měj mají i fotbalové Klatovy.
Odchovanec Sokola Sulislav prožil
dorostenecká léta ve Škodě Plzeň a po
vojenské službě v Nýrsku se do ní opět
vrátil. S klubem se už pod názvem Viktoria
podíval do první ligy, ale nikdy si v ní
nezachytal. V roce 1994 zamířil do
Příbrami, ale své nejslavnější roky začal
psát od roku 1998 opět na západě Čech.
Prvním osudovým místem se mu stala
plzeňská Doubravka a klub Senco. Po čtyřech sezonách v oblastním přeboru týmu
vychytal na jaře 2002 vytoužený postup do
fotbalové divize. A nejen vychytal, ale částečně i vystřílel. Během čtyř let proměnil

v gól 23 pokutových kopů a zařadil se do
galerie slavných penaltových specialistů
jako byli a jsou Zdeněk Jánoš, José
Chilavert, Rogerio Ceni, Hans-Jörg Butt či
jiný slavný Západočech Radek Sňozík.
Ve čtvrté nejvyšší fotbalové soutěži
prožil s Doubravkou tři úspěšné sezony
a své penaltové konto rozšířil o tři branky.
V létě 2004 však přijal nabídku ambiciózních Klatov a stal se stálou jedničkou týmu
okolo Romana Vonáška. V městě karafiátů
prožil Míčka další parádní etapu své
kariéry. Dodnes fanoušci vzpomínají na
jeho obrovitou postavu, která si ve vápně
vždy dokázala zjednat patřičný respekt.
Setkal se tu s plejádou skvělých spoluhráčů a jen malý krůček chyběl k tomu, aby
tým dosáhl v červnu 2007 na ČFL. A i tady
střílel góly, za tři a půl sezony jich bylo šest.
Na podzim 2007 ho stejně jako celý
tým zastihl pokles formy a pod trenéry
Dejmkem a Krejčím ho na lavičku vytlačila
jeho věrná dvojka František Jarolím. Zimní
finanční problémy klubu pak znamenaly
konec jinak velmi úspěšného angažmá.
Karel Míčka se vrací zpátky na Doubravku
a osud tomu chtěl, aby v prvním divizním
zápasu po návratu do Plzně soupeřem
Senca byly Klatovy. V setkání bývalých
brankářských kolegů se radoval ten starší,
Jarolím dvakrát inkasoval, Míčka vychytal
nulu. I přes skvělé jaro spadl tým Ivana

Kovácse do krajského přeboru, který však
následně suverénně vyhrál a Míčka podruhé v životě dotáhl Doubravku do divize. Ale
tuhle soutěž si nakonec může vychutnávat
v dresu jiného klubu. Nováček z Kolovče
dobře ví, že čtyřicetiletý Karel Míčka do
starého železa rozhodně nepatří.

Lukáš
Kopecký
dopisovatel

Pískovna Beňovy - Klatovy, ČR - 13. 10. 2010
Loc: 49°23'13.693"N, 13°15'11.705"E

Hynek Černý

Hynek Černý
Akce GHETTO skate & BOARD SHOP s podporou kamarádů
z Plzně v čele s „Peldou“, který zařídil naviják s 300 m lanem.
Skákalo se z jedné pískovny do druhé přes cestu. Vše proběhlo
bez úrazu a bez asistence Městské policie, což je vítáno!

Rudolf Lang,
foto Lukáš Grössl LUK4S3K photography
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Rallye Kramolín na vlastní oči

Rallye Show - IC West Historic Nostalgia Rallye Kramolín 2010
AutoTerš Racing Team Jiřím Terš jun. a Tomáš Popelík
Dne 16. října jsem vyrazil strávit
víkend po boku posádky AutoTerš Racing
Teamu a doprovodu na další z podniků ze
seriálu Rallye Show – IC West Historic
Nostalgia Rallye Kramolín.
Řidič Jiří Terš junior a navigátor Tomáš
Popelík tvoří sehranou dvojici nejen v
kokpitu závodního speciálu, ale jsou
parťáci i v osobním životě. Jiří Terš junior
má závodění po otci v krvi. V případě
spolujezdce Tomáše Popelíka se jedná o
koníčka, ke kterému se dostal již jako malý
chlapec při navštěvování rychlostních
zkoušek na místní Mogul Šumava Rallye
Klatovy. K samotnému závodění se Tomáš
dostal díky řidiči Jiřímu, který ho do závodů
doslova pobláznil. Bok po boku se dostali
až na letošní Rallye Kramolín.

Organizátoři závod pojali jako okruhovou rychlostní zkoušku, která byla lokalizována do okolí města Lnáře se servisní
zónou na místním letišti. Rychlostní zkouška o délce 7,5 km obsahovala 3 průjezdy
okruhem zpestřené o několik náročných
retardérů. Celkem bylo přihlášeno 70
posádek — 8 bohužel pro technické závady
a 4 pro havárie bez zranění odstoupily.
Sobotní večer propršel a trať se tak stala
obtížnější a náročnější na výběr správných
pneumatik. Závodníci tak museli při prvním průjezdu zvolit mokré gumy a až v odpoledních průjezdech rychlostní zkoušky
počasí dovolilo nazout suché pneu a zvolit
ostřejší tempo. Ještě před závodem jsem
se přesunul do depa. Tam mne překvapila
atmosféra. I na poměrně malé soutěži zde

foto: rkutej.com

panoval velký rozruch. Všudypřítomná nervozita jezdců i mechaniků, kteří se snaží
připravit závodní vozy na 100%. Hřímání
benzínových centrál pro výrobu elektrického proudu, ale i kouř z grilů opékajících
klobásy u stánků s občerstvením dotvářelo atmosféru podobnou velkým soutěžím.
Kolem sedmé hodiny ranní mechanici z
AutoTerš Racing Teamu začali připravovat
své stanoviště. Závodní Škoda Felicia
Kitcar, stále stojící na podvalu doprovodného vozidla, již byla polepena startovním
číslem 42 a povinnou reklamou pořadatele. Důkladná prohlídka stavu vozu před
závodem proběhla bez problémů a Terš
s Popelíkem dolaďovali svůj rozpis. Start
prvního vozidla byl naplánován na 8:00
a posádka týmu, který mne pozval jako
čestného hosta, přišla na řadu v čase
8:42. Terš již prošlapával plyn, zatímco
Popelík nervózně pokukoval po muži se
startovním praporkem a oba netrpělivě
vyčkávali na startovní povel. V momentě
startovního povelu zaburácel motor závodní Felicie a kluci se vydali na své ostré
kilometry. Po chvilce mi zmizeli v táhlé
pravotočivé zátočině a zbyl po nich jen
utichající zvuk motoru.
Kluci se i přes větší komplikace s proraženou hadicí od chlazení motoru mohli
radovat z pěkné osmé příčky ve své třídě
A1, kde startovalo šestnáct posádek. Pro
mne byl víkend pěkným zážitkem a pokud
přijde pozvání, rád s nimi pojedu i na poslední závod seriálu do Erpužic u Stříbra.

Petr Mates
Matějka

Autentické fotokopie itineráře z Rallye Kramolín posádky Terš – Popelík

dopisovatel

