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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Milí čtenáři, 
máme za sebou dva státní svátky a díky nim 

pro většinu z nás prodloužené víkendy. Zajisté 
jsme je strávili svátečně – klídek, nějaké to dobré 
jídlo a setkání s přáteli. 

Již při státním svátku 28. října, jsem si při 
přesunech mezi jednotlivými vzpomínkovými 
shromážděními počal všímat, kterak že si to my 
vlastně ty státní svátky připomínáme. Jak jsme se 
tak přesouvali městem sem a tam, nemohli jsme 
si nevšimnou ojedinělých ozdobených domů 
státními vlajkami. Obdobně jsem to mohli 
sledovat i při státním svátku 17. listopadu. 

Když jsme odcházeli ze zasedání klatovského 
zastupitelstva 15. listopadu rozebírat dojmy z no-
velizovaných vyhlášek, jistě nikdo z nás nemyslel 
na blížící se státní svátek, maximálně tak s ohle-
dem na možnost posedět déle v restauraci. Ale již 
v předvečer svátku, 16. listopadu kdy jsme se 
vraceli ze slavnostního vysvěcení renovovaných 
prostor katakomb, jsme si začali opět všímat 
vyvěšených vlajek. Ne že by jich bylo tolik, ale bylo 
zajímavé, že byli opět na těch samých místech. 
Samozřejmě úřady je vyvěsily z povinnosti a hned 
jak to šlo, je opět uklidily. Ale mám na mysli ty 
občany, kteří nemusejí, ale chtějí. Přiznám se, že 
v naší zastrčené ulici vyvěšovala vlajky naposled 
má babička. 17. listopadu jsem se pak jel po 
městě projet a opravdu potěšilo vidět naši vlajku 
i na domech, kde by to člověk nečekal. Za oba 
svátky a hřejivý pocit si zde dovolím pochválit 
obyvatele domů ve Vídeňské ulici u nové lékárny, 
v Pražské ul. jak je papírnictví a v Měchurově ul. 
blíže k Poprdě. Je zajímavé, že mimo úřadů a škol 
ozdobila svou budovu, např. z bank jen ČSOB – asi 
díky názvu.

Těším se již brzy na shledanou u vánočního vy-
dání Klatovanu. Máte-li nějaké zajímavé recepty, 
či vánoční zvyky, zasílejte nám je do redakce, a to 
obdobně, jako své podněty na vylepšení, či námě-
ty pro reportáže. 

V sobotu 12. listopadu proběhl v pro-
storách stavby nové klatovské nemocni-
ce Den otevřených dveří. Prohlídky nové-
ho monobloku měly začít v 9 hodin, ale 
první lidé přicházeli již okolo osmé hodiny, 
a tak se vše spustilo dříve. U vchodu si 
mohli zájemci nechat změřit aktuální 
hodnoty tlaku a glykémie. Odtud se vydá-
valy skupiny s průvodci na prohlídkový 
okruh. Při něm bylo možné vidět budoucí 
porodní a operační sály, oddělení JIP, po-
koje pacientů, ale třeba i nemocniční kapli 
nebo rehabilitační oddělení s bazénem. 
Komu tato jedinečná akce unikla, nemusí 
zoufat, protože reportáž z ní můžete vidět 
ve vysílání FILMpro na kabelových tele-
vizích začátkem prosince a informován na 
stránkách . Do příštího 
vydání pak připravujeme rozsáhlejší repor-
táž o novém monobloku, ale i o klatovské 
nemocnici všeobecně.                 <RKL>

www.klatovan.cz

Den otevřených dveří v nové klatovské 
nemocnici
Den otevřených dveří v nové klatovské 
nemocnici

4x foto: Rudolf Lang

Standardní pokoj v lůžkové části.

Budova nemocnice - v popředí dole
objekt rehabilitačního oddělení.
Budova nemocnice - v popředí dole
objekt rehabilitačního oddělení.

Monoblok je protkán sítí rozsáhlých chodeb.Monoblok je protkán sítí rozsáhlých chodeb.

Ředitel nemocnice
František Lešundák.
Ředitel nemocnice

František Lešundák.

Prostory multioborové JIP.Prostory multioborové JIP.
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havarijních stavů, které také přináší nástup 
topné sezóny.

A mohou si něco překontrolovat lidé sami?

Ano, třeba jen doplněním vody v topném sys-
tému, si sami někdy opravíte „nefunkční“ 
kotel při pocitu, že Vám to netopí.

Je něco, na co chcete obzvláště upozornit?

Na nutnost kontroly kotlů s přirozeným odvo-
dem spalin do komína. U těchto spotřebičů 
je důležité nejvíce kontrolovat hořáky 
a výměníky a klást důraz především na jejich 
čistotu a také dostatečný přísun vzduchu. 
Občané by neměli kontrolu plyn. spotřebičů 
zaměňovat s revizemi komínů a spalinových 
cest, které provádí kominické firmy. Ty však 
nedokáží kontrolovat samotné plynové 
zařízení a kontrolují jen odvodní cesty spalin.

S čím se setkáváte při kontrolách?

Ve své praxi se setkáváme s extrémními 
stavy zařízení, které až děsí. Jedná se o léta 
neudržovaná, zanedbaná zařízení, kde již 
raději zákazníkovi doporučíme výměnu za 
nové zařízení s ohledem na nákladnost 
opravy i ekonomické hledisko vlastního pro-
vozu starého zařízení.

Dá se výměnou zařízení, tedy třeba poří-
zením nového a moderního kotle ušetřit?

Jistě. Dnešní moderní zařízení jsou ekonomi-
čtější a bezpečnější, než jejich předchůdci. 
Záleží na požadavcích a očekávání zákaz-
níka od nového zařízení a my se mu snažíme 
doporučit vždy ekonomicky nejvýhodnější 
zařízení. Nejčastěji dodáváme zařízení od 
firmy BAXI, která je jedničkou v oboru a nově 
také spolupracujeme s francouzskou firmou 
De Dietrich, která dodává i litinové 
kondenzační kotle s výkonem do 50 kW.

Redakce Klatovanu přináší několik 
odpovědí na otázky čtenářů, které se týkají 
především kontrol a revizí plynových 
zařízení. Zároveň tak přinášíme shrnutí 
některých problémů i čtenářům, kterým 
některý z minulých článků takříkajíc utekl. 
Ptali jsem se Zdeňka Baselidese.

Platí nějaká povinnost kontrolovat plynové 
spotřebiče?

Ano, ale musíme to rozdělit do dvou katego-
rií. U živnostníků a firem platí podle vyhlášky 
č. 85/1978 Sb. o kontrolách a revizích 
a zkouškách plynových zařízení, že každý 
provozovatel plynových zařízení musí pro-
vádět kontroly a revize 1x ročně a toto může 
a je kontrolováno např. inspektorátem bez-
pečnosti práce. Na majitele bytů se 
nevztahuje, ale zákon jim nařizuje povinnost 
udržovat odběrné plynové zařízení v tako-
vém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení 
života, zdraví či majetku osob a v případě 
zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu 
odstranit.

Ale kontroly vlastníkům bytů nehrozí?

Může se zdát, že nás v domácnostech ne-
může nikdo kontrolovat, a tak jsou kontroly 
zbytečně časté a mnoho z obyvatel to 
podceňuje až do doby, kdy už může být 
pozdě. V první řadě bychom měli myslet na 
své zdraví a životy. Ale i ti, co si myslí, že 
uspoří, tak mohou snadno splakat nad 
výdělkem, například při likvidaci případných 
škod pojišťovnou. Četnost kontrol je daná 
technickými podmínkami provozu od výrob-
ců plynových zařízení. A i zde pozor na fakt, 
že společenství vlastníků v domě je organi-
zací, a tím pádem podléhají, podobně jako 
družstevní byty, účinnosti vyhlášky!

Co takové kontroly obsahují a na co by se 
tedy měli lidé nejvíce zaměřit?

Kontrola se zaměřuje především na těsnost 
plynových rozvodů, kontrolu expanzomatu 
a čistotu spalinového prostoru a kontrolu 
bezpečnostních prvků zařízení.

Kdy doporučujete provádět kontroly?

Kdykoliv během roku. Není nutné provádět 
kontrolu těsně před začátkem topného 
období. Zvláště podzim je hektický a s blíží-
cím se nástupem zimy je to u nás obdobné, 
jako s frontou před pneuservisem. Přitom 
opravdu není nutné čekat až na podzim. 
Kontroly rádi provedeme po celý rok. Chtěl 
bych se také zákazníkům omluvit v tomto 
našem hektickém období, že musí trochu 
déle čekat na realizaci kontroly, protože jsme 
opravdu zavaleni poptávkou a slibujeme, že 
se ke každému dostavíme v nejbližším 
termínu. Na naši omluvu musím uvést, že 
v tomto období musíme také řešit mnoho 

vyhláška 

Zdeněk
Baselides

váš servisní technik a topenář

VODA, TOPENÍ, PLYNVODA, TOPENÍ, PLYN

MONTÁŽ - SERVISMONTÁŽ - SERVIS

Prodejní doba:
Po-Pá  8.00 - 16.00
So: 9.00-12.00

Tel. 602 646 989, 777 646 994
e-mail: zdenekbaselides@seznam.cz

ZdeněkBaselides

Vzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 KlatovyVzorková prodejna: Budovcova 833, 339 01 Klatovy foto: Rudolf Lang

Odpovědi na časté otázky

INNOVENS MCA 15, 25 a 35
Závěsný plynový kondenzační kotel 
pro vytápění od firmy De Dietrich
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V roce, kdy SPŠ Klatovy oslavila 
padesát let od svého vzniku, dochází k 
rozšíření nabídky v oblasti vzdělávání. 
Klatované dobře vědí, že tato naše střední 
škola zajišťuje již řadu let vzdělávání naší 
mladé generace v oblastech strojírenství, 
ekonomiky a elektrotechniky. Ve školním 
roce 2011/2012 nabízí škola vzdělávání i 
pro dospělé, kteří si chtějí rozšířit znalosti 
a vědomosti  nejen v technických 
oblastech. Od konce roku 2009 se SPŠ v 
Klatovech zapojila do celoživotního 
systému vzdělávání v rámci projektu UNIV 
2 KRAJE. Cílem tohoto projektu je 
proměna středních škol  v  centra 
celož ivotního učení ,  která budou 
zajišťovat vzdělávání lidí po celou dobu 
jejich aktivního života. To znamená, že do 
školních lavic nebude usedat jen naše 
mladá generace, ale budeme se tam 
setkávat i s lidmi střední generace a 
uvítáme i naše seniory, kteří si v době 
svého zaslouženého odpočinku budou 
chtít zopakovat své znalosti nebo budou 

mít touhu naučit se něčemu novému. Na 
jaře letošního roku opustila brány školy již 
první skupina dospělých, která v rámci 
pilotního ověřování nového systému 
vzdělávání úspěšně absolvovala navržený 
vzdělávací program, naplánovaný na 110 
v y u č o v a c í c h  h o d i n  a  u k o n č e n ý  
závěrečným přezkoušením. Všichni  
účastníci tohoto výukového programu 
obdrželi na jeho konci certifikát o 
úspěšném absolvování. Na základě 
zkušenost í  z  p i lotn ího ověřování  
jednotlivých výukových modulů a po 
konzultacích s manažery některých 
regionálních firem jsme se rozhodli otevřít 
pro  školní rok 2011/2012 tyto vzdělávací 
programy: Základy účetnictví, Jazyková 
obchodní průprava v německém jazyce, 
Komunikační dovednosti, Český jazyk pro 
administrativní pracovníky, Neverbální 
k o m u n i k a c e ,  Tv o r b a  t e c h n i c k é  
dokumentace v návaznosti na kontrolu a 
měření strojních součástí,  Měření 
strojních součástí, Základní práce na PC, 

Střední průmyslová škola v Klatovech rozšiřuje nabídku vzděláváníStřední průmyslová škola v Klatovech rozšiřuje nabídku vzdělávání

Aplikace kancelářských prací pomocí PC, 
Základy programování a obsluha CNC 
obráběcích strojů, Základy technické 
dokumentace, Němčina pro strojírenství.

Věříme, že naše nabídka vzdělávacích 
programů, plánovaná na nejbližší období, 
zaujme ty z vás, kteří mají chuť se neustále 
učit nebo si opakovat poznatky získané v 
době studia. Všechny případné zájemce 
proto rádi přivítáme na naší škole a 
poskytneme jim podrobnější informace.

Ing. Vratislav 
Černý

učitel SPŠ Klatovy

Průmyslová škola Klatovy rozšířila v oboru Automatizační techni-
ka výuku o moderní způsoby elektrické instalace, tzv. inteligentní. 
Jedná se sběrnicovou elektroinstalaci, která je navržena pro zvýšení 
komfortu a variability elektroinstalací. Základním rozdílem proti 
klasické elektroinstalaci je způsob tažení kabeláže, který celý postup 
velmi zjednodušuje. Elektroinstalatér dostává do ruky nástroj, 
kterým lze snadno elektroinstalaci rozšířit, změnit funkce vypínačů, 
instalaci ovládat na dálku a dalších funkcí, které jsou obtížně 
realizovatelné nebo nerealizovatelné v klasické elektroinstalaci.

Tento nový nezvratitelný trend ovládl trh v Německu i dalších 
průmyslově vyspělých zemích. Je přímo nutností, aby elektro obor na 
SPŠ zachytil tento nástup. Ve spolupráci s výrobní firmou realizovali 
učitelé se žáky zkušební panel, na kterém absolventi třetího a 
čtvrtého ročníku budou provádět cvičení. V rámci praxe se nyní 
seznamují s prováděním instalace a programováním na úrovni Basic. 
Ve čtvrtém ročníku již budou přes PC programovat celý panel včetně 
odstraňování simulovaných chyb a změn.

Výrobní firma uvítala náš zájem a jako první škole v Plzeňském 
kraji pomohla s touto realizací a zároveň doufá, že noví absolventi 
přispějí k rozšíření této úspěšné novinky po nástupu do praxe. Zaško-
lení učitelé SPŠ, případně specialisté by mohli v rámci kurzů rozšířit 
tento nový způsob instalace i mezi provozní elektrikáře, neboť plně 

automatizované domy ří-
zené po sběrnicích vne-
sly do života naprostou 
jednoduchost a vysoký 
komfort při ovládání.

Ing. Karel 
Kalaš

učitel SPŠ Klatovy

Výuka „inteligentní instalace“ 
na průmyslovce
Výuka „inteligentní instalace“ 
na průmyslovce

Absolventi 1. kurzu s certifikáty.Absolventi 1. kurzu s certifikáty.

Zkušební panel.Zkušební panel.
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Dokážete si vybavit nějakou příhodu, 
ve které hrál hlavní roli některý z běžných 
domácích spotřebičů? Překážela Vám 
někdy pračka v koupelně? Nebo Vám pří-
telkyně, či manželka vyčítala, že sedíte 
celý večer u počítače nebo televize? 

Tak, přesně z těchto v životě běžných 
situací vychází nová kampaň společnosti 
EURONICS – „Hvězdy Euronics“. Až do Vá-
noc budete moci sledovat sérii televizních 
spotů, ve kterých nejenže Vám představíme 
šikovné spotřebiče do domácnosti, ale také 
Vás pobavíme. Pokud Vás zajímá, jak své 
problémy s věšením prádla a nevěrou řeší 
proutník v nejlepších letech, nebo jak se 
popasuje pyžamová kráska s nedostatkem 
prostoru v koupelně – zapněte si televizi! 
Všechny tyto každodenní obtíže jsme zaha-
lili do obalu břitkého humoru a naserví-
rujeme Vám ho přímo do vašeho obýváku. 
Kampaň „Hvězdy Euronics“, do které se 
řadí i tento projekt, přitom neproběhne 
pouze v televizi, ale budete se s ní potkávat 
i na YOU TUBE a v prodejnách EURONICS.

Na co se můžete těšit?
V kampani vás seznámíme se spotřebiči 

od společností AEG, BOSCH, Samsung, LG 
a Sharp. Těšit se můžete na velmi tichou 
pračku AEG LAVAMAT 74850A, nebo 
kompletní set pračky WTW 84160BY se 
sušičkou WAE 28465BY od značky Bosch. 
Pokud Vás více zajímají produkty černé 
techniky, pak si počkejte na jednu ze tří 
špičkových televizí. Vybírat si můžete mezi 
FULL HD LED 100 Hz televizi SHARP LC 
40LE630E,  SMART LED Samsung 
UE32D5520, nebo televizí s 3D CINEMA 
zobrazením od LG. Věříme, že si naše nové 
spoty oblíbíte a budou Vás bavit!

Staň se hvězdou EURONICS a hraj 
o 150.000,- korun!

Potřebujete si před Vánocemi vylepšit 
rozpočet? Nebo chcete udělat radost 
pěkným dárkem sami sobě, nebo svým 
blízkým? Výborně! Pak si s námi pojďte 
zasoutěžit! Součástí kampaně „HVĚZDY 
EURONICS“ je totiž také velký online projekt 
- exkluzivní soutěž s názvem „Staň se 
hvězdou Euronics“. Soutěžit může oprav-
du každý! A o co hrajeme? O 150.000,- Kč!

Zapojte tedy sebe, svou drahou 
polovičku i zbytek vaší rodiny a zvyšte tím 
vaše šance na vítězství! Výhry budou 
doručeny ještě před Vánocemi a někomu 
z Vás tak zajistíme opravdu štědré a veselé 
svátky. Pro více informací navštivte stránky 

, nebo naši stránku 
na Facebooku. Díky sociálním sítím můžete 
do soutěže zapojit také všechny Vaše 
přátele a zvýšíte si tak šanci na výhru!

A nákup v  našich prodejnách 
v Klatovech, Sušici a Domažlicích se před 
Vánoci skutečně vyplatí. Máme pro Vás 4 
dárky při každém nákupu nad 3.000 Kč.

1) Ke každému televizoru zakoupené-
mu v těchto prodejnách Elektromarket 
obdrží zákazník voucher na předplacenou 
kartu od společnosti Vodafone s novými 
velikonočními tarify. Tuto kartu si můžete 
vyzvednout v prodejnách Vodafone 
v Klatovech a v Sušici. 

2) Při každém nákupu nad 3.000 Kč 
budete zařazeni do slosování o hodnotné 
dárky /jako například videokamera, 
robotický vysavač a další/. 

www.hvezdyeuronics.cz

STAŇ SE HVĚZDOU EURONICS!STAŇ SE HVĚZDOU EURONICS!

3) Obdržíte šek v hodnotě minimálně 
100 Kč na další nákup v prodejnách 
Euronics - Elektromarket v Klatovech, 
Sušici a Domažlicích 

4) Dárková knížka vydaná ve spolupráci 
s firmou SEB, dovozcem výrobků značky 
Tefal, Krups a Rowenta, Vám nabízí 
hodnotné dárky za dotované ceny. Tato 
knížka má platnost pouze do Vánoc. 

A nakonec nezapomeňte, že pouze 
Euronics nabízí jako jediný prodejce na trhu 
prodlouženou záruku na 40 měsíců. 

Tato akce je prodloužena pouze do 
konce roku!

Klatovy „U BÍLÉ VĚŽE“Klatovy „U BÍLÉ VĚŽE“

Klatovy „U ALBERTA“Klatovy „U ALBERTA“

Domažlice „NÁMĚSTÍ“Domažlice „NÁMĚSTÍ“

Sušice „EURONICS“Sušice „EURONICS“

Akce prodloužena

až do konce roku 2011!

Akce prodloužena

až do konce roku 2011!

Každý nákup před Vánocemi v prodejnách Euronics - Elektromarket 
v Klatovech, Sušici a Domažlicích se skutečně vyplatí. 

Máme pro Vás 4 dárky při každém nákupu nad 3000 Kč.

Ing. Václav
Beneš

ELEKTROMARKET BENEŠ & BENEŠ
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Jak jste Vy a vedení města s odstupem 
času hodnotili přijatou vyhlášku z letošní-
ho jara a její fungování?

Vyhláška o omezení provozní doby souvisí 
s vyhláškou o regulaci hazardu. Ten se totiž 
provozuje právě v hostinských prostorách, 
takže já osobně jsem měl v květnu při 
regulaci provozní doby před očima předev-
ším právě herny. Hernou rozumíme každé 
hostinské či barové zařízení, které provozuje 
hrací automat, ať již jakéhokoli druhu a ja-
kéhokoli počtu. Obě vyhlášky se osvědčily, 
městská policie ocenila výrazné zlepšení 
nočního pořádku a klidu ve městě.

V Klatovanu jsme se setkali s nesouhlasem 
občanů a provozovatelů restaurací a čtená-
ře jsme informovali i o petici za zrušení 
vyhlášky a celé dění sledujeme. Co Vás 
tedy nakonec přimělo ke změně vyhlášky?

Změny vyhlášek byly zase vázané na sebe: 
herny představovaly stále větší problém 
(těch několik porušovatelů vyhlášky se 
rekrutovalo především z okruhu heren), na-
opak většina restaurací se chovala v sou-
ladu s vyhláškou o omezení provozní doby. 
Jinými slovy se ukazovalo, že větší problém 
je s hernami, než s klasickými hospodami. To 
byla základní úvaha, od níž se mohla odvi-
nout změna vyhlášek. Ta proto proti hernám 

zasáhla nejostřejším možným způsobem - 
jejich zákazem, naproti tomu provozní dobu 
restaurací umožnila o něco prodloužit. Peti-
ce sama žádný argument nepřinesla, pouze 
obecné a poněkud povrchní úvahy o omezo-
vání svobody. Ostatně, i počet klatovských 
signatářů byl, jak víte, zanedbatelný.

Co nám přináší nové znění vyhlášky? Obsa-
huje i něco nového, nebo nové výjimky?

Vyhláška prodlužuje provozní dobu pohostin-
ství z půlnoci do 02.00 hod. ve všední den 
a z 03.00 do 04.30 hod. o volných dnech 
a svátcích. Regulace se nevztahuje na 
hostinské provozovny na okrajových úze-
mích města s výpadovkami. Tam je umožněn 
případný non stop provoz, který může být 
praktický pro cestující řidiče. Ale pozor - toto 
uvolnění neplatí pro herny, přičemž hernou 
se rozumí jakýkoli provoz s herním automa-
tem. Omezení provozní doby se nevztahuje 
např. na plesy, protože jejich provoz není 
hostinskou činností. Vztahuje se ovšem na 
provoz kavárny či hospody, kam se účastníci 
plesu po jeho skončení uchýlí. Nevztahuje se 
na občerstvení na čerpacích stanicích, 
protože u nich je hostinský provoz doplňkem 
k hlavní činností, nevztahuje se ani na bufety 
a vývařovny, otvírající před 8. hodinou ráno. 
Ani ty nejsou zdrojem rušení klidu a pořádku. 
Tomuto našemu výkladu přitakalo již v létě 
ministerstvo vnitra, když naše vyhlášky byly 
napadeny zdejšími provozovateli. Druhá vy-
hláška, o sázkových hrách, zakazuje tyto hry 
(mechanické výherní přístroje, hrací video-
terminály, elektronické rulety, elektronické 
kostky apod.) na celém území Klatov včetně 
integrovaných osad. Doběhnou ovšem, 
v souladu se zákonem, jejich již vydaná 

JUDr. Jiří
Štancl

místostarosta Klatov

Rozhovor s autorem vyhlášek
o provozní době restaurací 

a omezení heren v Klatovech.

povolení. Budou-li povolení delší než na tři 
roky (videoterminály), zkracují se tato 
povolení do 31. 12. 2014. Od 1. 1. 2012 již 
žádný další hrací přístroj nebude na území 
města povolen. 

Máte již nějaké ohlasy na novou vyhlášku?

Zákaz heren budí velkou nevoli provozova-
telů tohoto byznysu, je dosti možné, že 
vyhláška bude opět právně napadena. Ale 
máme ji, myslím, zase dobře připravenou, 
známe názory ústavního soudu, ombudsma-
na, ministerstev vnitra i financí a s poslední-
mi třemi institucemi jsem již od jara letoš-
ního roku sporné věci průběžně diskutoval. 
Občané zákaz jednoznačně a silně podpo-
rují. Regulace provozní doby by podle názoru 
mnohých Klatováků mohla zůstat v původní, 
tedy ostřejší podobě. Jsem ale momentálně 
přesvědčen, že mírné uvolnění regulace se 
neprojeví negativně na nočním klidu. Dopad 
vyhlášek opět po čase vyhodnotíme a dou-
fám, že zmírnění regulace budeme moci 
nechat v platnosti.

Závěrem mi dovolte otázku, která vyplynu-
la z dotazů veřejnosti při jednání zastupi-
telstva, kde celkem věcně argumentovali 
pro prodloužení otevírací doby v letní turis-
tické sezóně a také v závěru roku, kdy se 
konají firemní večírky a maturitní plesy. 
Přijatý kompromisní návrh vyhášky nabývá 
účinnost až od 1. 1. 2012 a před námi je 
právě konec roku. Počítá město s nějakou 
benevolencí? 

Město vychází z toho, že vyhlášky jsou od 
toho, aby se dodržovaly. O plesech jsem se 
zmínil již výše.

Děkuji za rozhovor. (RKL)
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Téma vyhlášky regulující provozní dobu 
pohostinských a obdobných zařízení je stále 
velmi aktuální. Podpisem petice vyjádřilo 
svůj nesouhlas s touto omezující normou 
nejen mnoho klatovských občanů, ale i lidí, 
kteří zde přímo nežijí, ale jezdí sem za 
rekreací, podnikají zde nebo to mají 
v úmyslu. Vyhláška, která  po vzoru tota-
litních praktik zavádí důslednou „policejní 
hodinu“, byla jedním z témat diskuze na 
listopadovém zasedání Zastupitelstva 
města Klatov. 

Jako členka petičního výboru jsem se 
zasedání zúčastnila zejména proto, že pan 
starosta Salvetr se k obsahu petice nevyjád-
řil, a to i přesto, že mu tuto povinnost ukládá 
přímo zákon. Jak se dalo předpokládat, díky 
projevenému nesouhlasu petentů, kteří pe-
tici podepsali, přišlo Zastupitelstvo s novým 
návrhem na úpravu provozní doby pohostin-
ských zařízení, který byl nakonec schválen. 
S účinností od Nového roku budou mít pro-
vozovatelé podniků povinnost upravit 
provozní dobu tak, aby podnik zavřeli 
nejpozději ve 2:00 h. místo stávající půlnoci, 
o víkendu pak v 5:30 h. namísto dosa-
vadních 3:00 h. Podle názoru Zastupitelstva 
je to určitý kompromis, jak vyhovět všem. 
Podle mého názoru je debata o tom, zda 
bude provozní doba prodloužena o hodinu či 
o dvě zcela absurdní. Základní otázkou je, 
zda má v dnešní době taková regulace 
vůbec existovat ! Tím se však Zastupitelstvo 
nezabývalo. Vydalo se cestou nejmenšího 
odporu; přijalo vyhlášku, která v žádném pří-
padě neřeší podstatu problému, zato však 
nadále omezuje všechny slušné občany. 
Namísto toho, aby policie zasahovala proti 
individuálnímu narušení veřejného pořádku 
nebo nočního klidu, praxe je taková, že po 

„policejní hodině“ vyjdou do ulic městští 
strážníci vybaveni videokamerou a schovaní 
za rohem pořizují videozáznam barů, 
diskoték a také lidí, kteří se v jejich blízkosti 
pohybují. Opět inspirace v minulém režimu? 

Za pomoci všech, kteří se nebáli projevit 
svůj nesouhlas, se podařilo toto omezování 
svobody a rozhodování zmírnit, ne však 
zcela potlačit. Nyní můžeme pouze doufat, 
že se zastupitelé, které si zvolíme v příštích 
volbách,  budou snažit k celému problému 
postavit tak, aby mu předcházeli, nikoliv 

nedemokraticky řešili jeho důsledky. Proto 
budu apelovat všemi dostupnými legálními 
prostředky na všechny spoluobčany, aby se 
voleb zúčastnili a dobře promysleli, koho 
budou volit. Jak je vidět, výsledek voleb se 
každodenně dotýká nás všech. 

Bc. Věra
Jakubová

studentka

Vlk se nažral a koza zůstala celáVlk se nažral a koza zůstala celá
Z redakční pošty 
na aktuální téma
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Je podvečer 17. listopadu, na Sušici se 
pomalu snáší tma a před lezavým mrazem 
neochrání ani pletené rukavice. Přesto se 
na sušickém náměstí schází početný dav 
lidí. Co se tu bude dít?

Pod lípou u radnice se shlukuje sbor 
dětí od dvanácti až do dvaceti let. V rukou 
drží svíčky a zpěvníky. Pak najednou kdosi 
hrábne do strun kytary a sbor se rozezpívá. 
Veď mě dál, cesto má...

Po úvodní písničce na malé pódium 
přichází ředitel Gymnázia Sušice PaedDr. 
Vít Potužák a vítá všechny přítomné. 
Sušické gymnázium tu totiž jako každý rok 
pořádá akci s názvem Zpívání pod lípou, 
která má připomenout události roku 1939 
a 1989, statečnost studentů, odvážné 
české a slovenské občany a především - 
oslavit demokracii. Jak řekl nedávno 
zesnulý herec Bořivoj Navrátil: ,,Jsou 
mezníky v životě lidském i v životě národa, 
na které bychom neměli zapomínat.“

Po krátkém proslovu znovu zazní 
hudba. Novinkou letos je, že jednotlivé 
písničky nejsou spojeny stejným autorem, 
nýbrž tématem - a tím se stala „cesta“, 
ještě lépe řečeno „cesta k demokracii“. 
Sbor tedy zapěje písničky jako třeba Vítr to 
ví nebo Jednou budem dál. Na závěr pak 
ještě pánové odloží čepice a celý dav 
zapěje Českou státní hymnu. A pak už je 
čas sfouknout svíčky...

Jana
Benešová

dopisovatelka

Sušické Zpívání 
pod lípou
Sušické Zpívání 
pod lípou

2x foto: Gymnázium Sušice, Bohumila Skrbková

email : indiana-klatovy@seznam.cz 

Klatovy

www.indiana-kuchyne.com 

cenově nejdostupnější
kuchyňské linky

KUCHYŇSKÉ LINKY

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

KANCELÁŘE

INTERIÉROVÝ NÁBYTEK

DVEŘE - OKNA

SCHODIŠTĚ

PERGOLY, PŘÍSTŘEŠKY

KUCHYŇSKÉ LINKY

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

KANCELÁŘE

INTERIÉROVÝ NÁBYTEK

DVEŘE - OKNA

SCHODIŠTĚ

PERGOLY, PŘÍSTŘEŠKY

J.K. TRUHLÁŘSTVÍJ.K. TRUHLÁŘSTVÍ

Klatovy 

www.jktruhlarstvi.cz 

Nově otevřená provozovna
kuchyňské studio a zakázkové truhlářství:

AKCE - linka 180 cm + digestořová skříňka 
včetně pracovní desky

MARIE - lamino
17 barevných odstínů

5500 Kč
AKCE

POZOR:  Důležité pro kvalitu celé linky!
Vyrábíme z lamina o síle 18 mm.
Korpusy - skříňky i atypické, vše o síle 18 mm
Změřte si sílu lamina - jen 18 mm je KVALITA

tel. 774 856 925 tel. 774 856 925 

provozní doba: 

Po - Pá 9 - 17 hod  
So a ostatní termíny po tel. domluvě

Návrhy kuchyňských linek zdarma.

tel. 774 856 925 tel. 774 856 925 

Připravujeme větší prodejnu,

která bude otevřena od ledna,

se širším zaměřením 

ve Vídeňské ulici čp. 84.Připravujeme větší prodejnu,

která bude otevřena od ledna,

se širším zaměřením 

ve Vídeňské ulici čp. 84.

- zakázkové truhlářství

- kuchyňské studio 

- truhlářské potřeby

- dveře a zárubně SEPOS
- zakázkové truhlářství

- kuchyňské studio 

- truhlářské potřeby

- dveře a zárubně SEPOS

Centrum španělské kultury a vzdělávání  Centrum španělské kultury a vzdělávání  
                                   pořádá                                    pořádá 

v rámci Dnů španělské kultury v Klatovechv rámci Dnů španělské kultury v Klatovech
přednášku a besedupřednášku a besedu

2. 12. 2011 19:002. 12. 2011 19:00
Vlastivědné muzeum Dr. HostašeVlastivědné muzeum Dr. Hostaše

CAMINO DE SANTIAGO CAMINO DE SANTIAGO - - 
kilometry vkilometry v duši nejen za svatýmduši nejen za svatým
JakubemJakubem O cestách všelijakých,  O cestách všelijakých, 
o motivaci, o příslibu, o hranicícho motivaci, o příslibu, o hranicích
i nekonečnosti putování do španělskéhoi nekonečnosti putování do španělského
Santiaga de Compostela vám osobitýmSantiaga de Compostela vám osobitým
způsobem povypráví zkušená poutnicezpůsobem povypráví zkušená poutnice
Michaela TetzeliMichaela Tetzeli. . 
Součástí besedy je poutavá fotoprojekce.Součástí besedy je poutavá fotoprojekce.
Vstup volný!Vstup volný!

www.cskv.czwww.cskv.cz

V sobotu 10. prosince se uskuteční 
Velká čertovská show na ledě. Show 
proběhne na Zimním stadionu v Klatovech 
od 14:15 do 16:15. Akce je pořádaná pro 
děti z janovického Klokánku, ale i širokou 
veřejnost. Na programu jsou různé soutěže 
na ledě, diskotéka, atd. Možná přijde 
i Mikuláš. Programu na ledě se mohou 
aktivně účastnit zejména děti. Brusle nutné! 
Během akce bude možnost finančně přispět 
Fondu ohrožených dětí Klokánek do jejich 
kasičky, vítaná je také jakákoliv hmotná 
pomoc (nejlépe v podo-bě sportovních 
potřeb: brusle, míče, přilby, chrániče, atd.). 

Vstupné na akci je zcela zdarma. 
Moderovat bude Honza Antal, hudební do-
provod zajistí František Pelíšek. Občerstvení 
zajištěno. Po akci bude následovat hokejové 
utkání (2. liga), ve kterém nastoupí Klatovy 
proti Děčínu. Pro děti (do 18 let) zúčastněné 
na této akci vstup na hokej zdarma. Na 
zabruslenou se těší pořádající Fanklub HC 
Klatovy a DDM Klatovy.

Na stránkách Klatovanu -  -jsme 
pro Vás připravili bezplatnou finanční poradnu.

www.klatovan.cz

Nabízíme jedinečnou 
možnost vyzkoušení 
OSOBNÍ inzerce v příš-
tím čísla ZDARMA. 

Napište nám v pří-
p a d ě  z á j m u  t e x t  
inzerátu, nebo Váš 
názor na inzerci na náš 
email:

  

Délku TEXTU prosím 
dodržte do max. 200 
znaků. 

Redakce si vyhrazuje 
právo inzeráty krátit, 
upravovat, nebo odmít-
nout.

inzerce@klatovan.cz

Osobní 
a 

komerční 
řádková 
inzerce

Informujte se 
o výhodných 
podmínkách 

komerční 
inzerce!
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Křížovka o cenu! 
Opět večeři pro dva!

Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pátku 15. prosince 2011. 
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Správná tajenka z minulého čísla:

Mir. Sedláček, Kaštanová ul., Sušice

Tajenka: "Co je dobře?
"Že to nemám já!

" 
" 

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Autor křížovky: Rudolf Lang

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

www.branickov.czwww.branickov.cz

tel. +420 733 12 11 11 tel. +420 733 12 11 11 

TAJENKA: 
Manžel píše manželce SMS z hospody:
"Zlato, dávám si poslední pivo 
a za 20 minut jsem doma. 
Pokud nebudu, 

"<tajenka 1><tajenka 2>

Příznivci plastikových modelů, Klub 
přátel Klatovska a Základní škola v Tolstého 
ulici pro Vás i letos připravili výstavu plastiko-
vých modelů spojenou s dětskou soutěží, 
která se koná ve zmíněné škole 1. - 3. 12. 
Výstava je věnována 65. výročí prvního letu 
na proudovém letounu nad územím Česko-
slovenska. Právě při přípravě této akce se 
podařilo odhalit informace o rodišti Antonína 
Krause, prvního pilota proudového letadla 
u nás,což vyústilo v instalaci pamětní desky 
v jeho rodné obci (viz. starší vydání Klatova-
nu). I letos na Vás čeká ojedinělá výstava 
mapující danou historickou událost s mož-
ností zasvěceného výkladu, pokud projevíte 
zájem a v sobotu nejen dětskou soutěž 
a zajímavý doprovodný program. Letos by se 
navíc na udílení cen měl dostavit i čert 
s Mikulášem. Takže pokud budete mít čas 
a chuť, jste pořadateli srdečně zváni.

Pozvánka



Osobní a komerční 
řádková inzerce
Přijmu brigádníka do penzionu. Nástup 

a pracovní doba dle domluvy. E-mail: 
branickov@email.cz, tel. 733 12 11 11

Prodám levně meziokenní žaluzie. Cena 
dohodou. Tel. 606 280 386

Nabízím služby - úklid bytu, mytí oken, 
úklid sklepu, skládání uhlí, dřeva. Kontakt 
na tel. 721 137 201

Prodám prosklenou lednici Liebherr 
1 rok používaná. Důvod - zrušení prodejny. 
Vhodná do obchodu, nebo do restaurace 
jako vinotéka. Tel. 776 097 914

Prodám brambory na uskladnění. Bio 
produkt bez chemického ošetřování. 
5,90/kg, dovoz možný, tel. 376 382 428

Prodám kmín a mák - červený, modrý 
a bílý. Kontakt: 604 449 587

Prodám peřiny, nové, nepoužité. Celkem 
3 ks. Cena 200 Kč za 1 ks. Tel. 723 204 643

Prodám železný sud 200 l od benzinu. 
Cena dohodou. Tel. 376 313 846

Nabízím doučování českého jazyka 
(pravopis, větný rozbor) pro žáky ZŠ. Klatovy 
Tel. 371 132 418

Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Nabízíme možnost spolupráce!
KONZULTACE ZDARMA !!!

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK 
ZÁKONNOU CESTOU

Zastavení upomínek, vymáhání 
dluhů a exekucí.

Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".
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příští číslo vyjde: 

uzávěrka: 

19. 12. 2011

12. 12. 2011

739 471 936

PŮJČKU

Chtěli byste ještě zhubnout a očistit svůj 
organismus před vánočním hodováním? 

Vyzkoušejte 100% přírodní kom-
plexní 14 denní detoxikační očistu 
organismu
- program COLO-VADA PLUS. 
Informace na tel.: 731 107 509

NAŠE LÉKÁRNA VÁM CELOROČNĚ NABÍZÍ VYBRANÉ ZBOŽÍ ZA VÝHODNÉ ,
 PRO DRŽITELE NAŠÍ  A DALŠÍ SLUŽBY NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM.

AKČNÍ CENY
SLEVY KLIENTSKÉ  KARTY

FIRMÁM NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ PODMÍNKY V OBLASTI ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ.
PŘISPĚJTE I VY KE ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ NÁKUPEM DÁRKOVÝCH POUKAZŮ.

LÉKÁRNA U KLATOVSKÉ MADONY
VÍDEŇSKÁ 87, KLATOVY 4, TEL.: 376 383 219

HLEDÁTE VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK?
DARUJTE SVÝM BLÍZKÝM, PŘÁTELŮM, NEBO ZAMĚSTNANCŮM NÁŠ

 NA NÁKUP ZBOŽÍ VE VÁMI ZVOLENÉ HODNOTĚ.
POUKAZ ZAKOUPÍTE A DALŠÍ INFORMACE OBDRŽÍTE V NAŠÍ LÉKÁRNĚ.

DÁRKOVÝ POUKAZ

NABÍDKA PLATNÁ DO 31. 12. 2011. KUPON POUZE PRO JEDNORÁZOVÝ NÁKUP ZBOŽÍ.

LÉKÁRNA
U KLATOVSKÉ MADONY

SLEVOVÝ KUPON

WWW.UKLATOVSKEMADONY.CZ

GS CONDRO
120 + 60 tbl.

OSCILLOCOCCINUM
30 dávek

COLDREX MAX GRIP
10 sáčků

W-MARŤÁNCI
100 tbl. S DÁRKEM

 
SLEVA 50,- Kč 

SLEVA 20,- Kč 

SLEVA 50,- Kč 

SLEVA 30,- Kč

Inzerujte v Klatovanu!
inzerce@klatovan.cz

tel. 608 950 660
Místa, kde také naleznete 
měsíčník Klatovan:

Chcete také distribuovat Klatovan? Napište do redakce.

Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány
Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou 
  - čerpací stanice 
  - trafika u autobusů
Klatovy 
- květinářství u zdrav. školy
- restaurace Družba
- ESO market Podhůrčí 
Kolinec - konzum
Luby - Jídelna Kloud 
Mochtín - konzum

Nýrsko - čerp. st. náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - restaurace

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, 
                  radnice
Sušice 
   - konzumy, obchodní domy, 
   - Elektro Beneš a Vodafone

Švihov - konzum
Tajanov - restaurace
Velhartice - konzum, hrad
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Ve středu 16. l istopadu 2011 
proběhlo slavnostní vysvěcení kaple 
zemřelých a krypt v prostorách zre-
konstruovaných klatovských katakomb. 
Devět měsíců tak trvalo, než se do nových 
prostor pod jezuitským kostelem na 
klatovském náměstí vrátily vzácné barokní 
mumie. 

Nejprve si pozvaní novináři prohlédli 
část katakomb, a pak provedli akt 
vysvěcení společně provinciál českých 
jezuitů P. František Hylmar a klatovský 
arciděkan P. Antonín Bachan.

O tomto víkendu, tedy 26. a 27. listo-
padu, pak byly katakomby slavnostně 
otevřeny a při této příležitosti měli 
Klatované a jejich přátelé jedinečnou pří-
ležitost zdarma si prohlédnout celou 
novou expozici. 

Slavnostní otevření bylo zahájeno v 9 
hodin za přítomnosti apoštolského nuncia 
v ČR Giuseppa Leanzy, řezenského bisku-
pa Gerharda Ludwiga Müllera a plzeň-
ského biskupa Františka Radkovského. 
V 10 hodin se uskutečnila v klatovském 
jezuitském kostele, jehož součástí kata-
komby jsou, mše svatá. Hlavním celebran-
tem byl biskup František Radkovský. 

Pak již začaly dny otevřených dveří pro 
veřejnost a občané se mohli přesvědčit 
o stavu prostor i mumií, které prošly rekon-
zervací a podle odborníků jsou nyní ve 
velmi dobrém stavu. Rekonstrukce vyšla 
na 23,5 milionu korun.

Lákadlem v nové expozici se stanou 
modely města a také určitě figurína jedné 
z mumií v dobovém oblečení. Anežky 
Kunhuty Příchovské z Příchovic, která jako 
první prošla vyšetřením na tomografu. 
„Vybrali jsme ji, protože je jednou 
z nejzachovalejších mumií. A také proto, že 
u ní s jistotou víme, o koho jde a má navíc 
spojitost s Pošumavím,“ sdělil předseda 
sdružení Klatovské katakomby Václav 
Chroust. 

Pro návštěvníky, kteří nenavštívili o ví-
kendu katakomby, máme dobrou zprávu, 
že katakomby budou mít nyní otevřeno 
celý rok. V následujících letech bude vždy 
otevřeno 11 měsíců a 1 měsíc bude sloužit 
na údržbu expozice. 

Takže v Klatovech na shledanou.

První tajné focení modelu 
 

16. listopadu 2011.
Anežky Kunhuty Příchovské z Příchovic
První tajné focení modelu 
Anežky Kunhuty Příchovské z Příchovic 
16. listopadu 2011.

Rudolf
Lang

redaktor
4x foto: Rudolf Lang

Navrácené mumie ve svých nových prostorách.Navrácené mumie ve svých nových prostorách.

Provinciál čes. jezuitů P. František Hylmar 
a klatovský arciděkan P. Antonín Bachan.
Provinciál čes. jezuitů P. František Hylmar 
a klatovský arciděkan P. Antonín Bachan.

Anežka „ožila“!Anežka „ožila“!
... a spolu s ní 

i zrekonstruované 
klatovské 

katakomby!

... a spolu s ní 
i zrekonstruované 

klatovské 
katakomby!

Tiskovka.Tiskovka.


	1: titul
	2: uvodnik
	Stránka 3
	4: Zábava
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	11: informace
	Stránka 12

