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Fórum Zdravého města dá prostor k diskusi
Osm okruhů k diskusi od
vztahu občana a úřadu přes
sociální problematiku a životní prostředí až po dopravu
a bezpečnost bude připraveno
na fóru Zdravého města ve
středu 27. dubna v sále Střední
školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. Každý
okruh bude mít svého garanta,
který bude k dané problematice připraven se zájemci
aktivně komunikovat. Vaše
názory a pohledy jsou pro nás
důležité, neboť nám pomůžou
formovat budoucí aktivity
města tak, aby co možná
nejefektivněji naplňovaly potřeby obyvatel Klatov.
Město Klatovy je od roku 2011 členem Národní sítě
zdravých měst a realizuje projekt Zdravé město a místní agendu
21, což je progresivní metoda řízení kvality veřejné správy.
Jejím smyslem je uplatnění principů udržitelného rozvoje na
místní a regionální úrovni. Cílem je zlepšovat za spolupráce
veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru kvalitu
života ve městě a služby, které úřad poskytuje občanům.
K tomu potřebujeme i Vaši pomoc. Důležitá je diskuse
o problémech a možnostech jejich řešení. Bez vzájemné
komunikace to prostě nejde. Naposledy se Fórum Zdravého

města konalo v prostorách bývalého dominikánského kláštera
v listopadu 2012. Pokud budete mít chuť a čas, přijďte
diskutovat, začínáme v 16 hodin.
Výstava mapuje osudy české šlechty ve válečných letech
Opět po roce město Klatovy ve spolupráci s Ústavem pro
studium totalitních režimů připravilo výstavu v chodbě bývalé
klatovské jezuitské koleje. V loňském roce šlo o výstavu s názvem „Králové Šumavy“. Ta mapovala osudy kurýrů, kteří
přecházeli hranice ve službách západních zpravodajských služeb. Letos jde o výstavní projekt, který přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských
událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Jeho autory jsou historici z Ústavu pro
studium totalitních režimů Mgr. Dita Jelínková PhD.
a Mgr. Zdeněk Hazdra PhD. Vernisáž se uskutečnila v pondělí
11. dubna a nyní je výstava volně přístupná ve všední dny všem
zájemcům až do konce května.
Květnové oslavy osvobození připomene dvoudenní program
Město Klatovy připravuje připomenutí 71. výročí osvobození našeho města americkou armádou. Ve středu 4. května od
17 hodin navážeme v městské knihovně na loňskou konferenci
přednáškami Mgr. Karla Fouda o osvobození našeho regionu
a Mgr. Jana Vladaře o leteckých bitvách nad Klatovskem v roce
1944. Zároveň představíme nový sborník věnovaný událostem
na sklonku války a během osvobození v našem regionu.
Podílelo se na něm několik autorů, profesionálních historiků
z Plzeňského a Jihočeského kraje. Sborník vyjde jako 8. svazek
městské edice „Klatovy v prostoru a čase“.
Ve čtvrtek 5. května pak navážeme sérií tradičních pietních
aktů. Ve 12 hodin přijede na náměstí Míru kolona historických
vojenských vozidel a ve 13 hodin budou následovat slavnostní
projevy před budovou radnice. Odpoledne na náměstí zahraje
kapela Úhlavanka a v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy
dobových vojenských předmětů v atriu kulturního domu,
kterou připravil klatovský Klub třetí armády. Od 19 hodin bude
koncert pianisty Davida Kalhouse „Americké jaro“ v sále
radnice.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města

Do Klatov počátkem dubna přijela ministryně pro místní rozvoj
Ing. Karla Šlechtová. Navštívila mimo jiné klatovské katakomby
a Pavilon skla. Vystavované sklo značky Lötz ji velmi zaujalo, což
napsala i do pamětní knihy PASKu.

