KLATOVSKÝ
Z P R AVO DA J
KVĚTEN 2021

W W W. K L AT OVS K YZ P R AVO DA J.C Z

KVĚTEN TEHDY A DNES

ROČNÍK XIII.

76 let od osvobození Klatov

Domov v Újezdci

NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA

95 LET PAMK

2

7

16—18

zasedání rady města: 11. 5., 25. 5. 2021
Autor fotografie: Karel Nováček

historie a současnost

2

K L A T O V S K Ý Z P R AV O D A J

3

K V Ě T E N 2021

Kv ě t e n t e h d y a d n e s . . .

Investice a závěrečný účet

Vážení Klatované, hřejivé sluneční paprsky začínají postupně probouzet přírodu
k životu ve vší její rozmanitosti. Zatím, zdá se, trochu nesměle. Vždyť hřebeny Šumavy stále ještě září sněhovou bělobou. Energie jara je přesto všudypřítomná. Je
spojená vždy s nadějí, očekáváním. Tryská z ní radost, snad i uzdravuje. Potřebujeme ji načerpat po dlouhých, šedých a chladných měsících plnými doušky.

Vážení Klatované, rok 2020 se zlatým písmem do historie nezapíše. Navždy
bude spojován s koronavirem a jeho důsledky – zdravotními, společenskými,
sociálními i ekonomickými.

Letos o to víc, že vlastně již rok žijeme
více či méně uzavřeni v „bublinách“
svých domovů. Sociální kontakty jsme
výrazně omezili, mnohé zpřetrhali
úplně. Dílem kvůli mimořádným protiepidemickým opatřením, dílem i naší
obavou z neznámého, neviditelného
nebezpečí. Veškeré dopady umrtvení
společenského života určitě neskončí
jako mávnutím kouzelného proutku.
Návrat do běžných kolejí potrvá dlouhé měsíce. A to v lepším případě.
Není asi žádným velkým překvapením, že nejvíce zatíženou skupinou
jsou děti a starší lidé. Těm nejmladším se opakovaně narušují sociální
vazby, jež si pracně a přitom přirozeně budují v dětských kolektivech.
O dopadech na jejich „pracovní“ návyky spojené s pravidelným režimem
a plněním povinností ani nemluvě.
V případě starších seniorů je onen
příběh ještě smutnější. Nejednou
jsem při vší jejich pokoře a vstřícnosti
k přijímání nařízených opatření zaslechl povzdech, že tolik času na svoje
zájmy, oblíbené aktivity a potěšení
ze svých blízkých jim už nezbývá.
V souvislosti té, milí Klatované, chtěl
bych Vám říct jen jediné. Buďme obezřetní a rozumní. Avšak k rezignaci
na hodnoty a způsob života, na něž
jsme byli zvyklí, není důvod.

Nerezignovali na ně ani naši předkové osm desítek let nazpět. V průběhu
pandemie jsem neslyšel odpornější vyjádření než to, že jsme ve válce.
Nejsme. Válka je naprosto něco jiného. Hlad, zničená střecha nad hlavou, koncentrační tábory, nekonečné
utrpení z mučivé nejistoty při zatčení
blízkých, neměřitelná bolest matek při
ztrátě dětí.
Jaro roku 1945 muselo znamenat pro
všechny, kdo válečné hrůzy prožívali, nesmírnou úlevu. Vždyť z dobových fotografií, jež zachytily 5. května
1945 příjezd amerických osvoboditelů
na klatovské náměstí, je to více než
patrné. Neuvěřitelná proměna tváří
ze dne na den. Jasně čitelná radost
a jiskra v očích, psychická úleva ze
znovunabytí svobody dokázaly během chvíle přebít útrapy šesti válečných let. A to přesto, že žádné lehké

probuzení do všedního dne je nečekalo. Rozvrácené hospodářství neskýtalo blahobyt. Vyrovnat se s psychickými dopady válečného běsnění bylo
nesmírně složité.
Vděčnost osvoboditelům, kteří nás
jha okupace zbavili, však byla obrovská. Je proto doslova naší povinností,
abychom na jejich statečnost a odvahu nezapomínali ani dnes. Prožíváme mimořádně šťastné období, byť
se nám to nemusí zdát. Období míru
a svobody. Tato výsada nám není
dána shůry navždy. Musíme si ji střežit a ochraňovat. Ostatně historická
zkušenost s okupací v roce 1968 či
právě aktuální situace po zprávách
o teroristickém činu ruských agentů
ve Vrběticích ukazují, jak snadno se
mohou všechny zdánlivě neotřesitelné jistoty rozplynout.
Snad už jen a právě proto je nezbytné se v květnových dnech poklonit
hrdinům, kteří neváhali na válečných
frontách položit svoje životy za naši
svobodu. Bez ohledu na to, zda ji tehdy přinesli pod vlajkou s pruhy a hvězdami, či vlajkami rudými. Díky nim ji
totiž můžeme žít ve všech jejích rozmanitostech, jež jsou s ní nerozlučně
spojeny, i dnes.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Navždy nám bude připomínat, jak
málo jsme byli na pandemii takového druhu připraveni, jak snadno jsme
se (nakonec všichni) ztratili v nepřehledné epidemické situaci. Jak moc
bylo různých omezení (oprávněných
i neoprávněných), zmatků a improvizací, ale hlavně, jak moc lidí podlehlo – skutečně (jejich smrt připomínají
kříže na Staroměstském náměstí),
mentálně (jejich utrpení snad zmírní čas). Navzdory tomu všemu jsme
také viděli četné příklady altruismu,
nasazení, schopnosti obětovat se
v dobrém smyslu toho slova. Neměli
bychom na to zapomínat. Buďme realisté, nežijme jen v černobílém světě,
který pohříchu až příliš masivně „malují“ mnohá média v duchu „čím hůř,
tím lépe.“ Nerozumím, proč to dělají? Zdá se mi, že část médií o neštěstí
informuje ihned, o štěstí… informují
o něm vůbec? Blíží se chvíle, kdy, věřím, koronavirus omezíme natolik,
že bude možné opět „normálně žít“.
Ale co je normálně? Odpověď na tuto
otázku bychom si měli každý ujasnit.
Obávám se, že mnozí po více než roce
s pandemií mají svoji představu poněkud zastřenou … palbou negativních
zpráv, strachem, očekáváním, žalem
i stresem. Ale život není jen utrpení,
povinnosti, život je přece i radost!
Hledejme ji v každém dnu, v každém
setkání, při každé příležitosti. Jsme
lidé, nestačí nám „jen zachránit si život“. Důležité je, jaký život to je. Patří
k němu nesporně i láska, naděje, víra,
hodnoty „nemateriální“. Patří k němu
i svoboda, s níž ruku v ruce jde i zodpovědnost. Doufám, že „ono normální“ se do našeho světa a životů brzy
vrátí a že my budeme připraveni. Že
zase budeme opravdu normálně, radostně a zodpovědně žít. Ale ne vše
bylo v roce 2020 „špatně,“ vzpomínáte?
Rokem 2020 se v úterý 20. dubna zabývalo i zastupitelstvo našeho města.
Projednalo závěrečný účet. O rozpočtu a finanční situaci minulého roku
jsem na stránkách Zpravodaje již
opakovaně psal, podrobné informace
– výkazy, komentáře – jsou k dispozici na webových stránkách města. Za-

stupitelé a zastupitelky měli možnost
seznámit se s relacemi hospodaření
i na semináři k rozborům hospodaření či na jednání ve finanční komisi
a finančním výboru. I to napomohlo
tomu, že jsme byli všichni dostatečně
připraveni, abychom mohli závěrečný
účet města zodpovědně projednat
a uzavřít.
Městu Klatovy se v roce 2020 „nakonec“ i leccos povedlo. Proinvestovali
jsme 258,6 mil. Kč. Za posledních 5 let
jsme (přímo z rozpočtu města) investovali celkem 805,9 mil. Kč, rok 2020
se na této částce podílí téměř jednou
třetinou. Kam jsme v roce 2020 investovali nejvíce? Zřejmě do infrastruktury města. Jen pro připomenutí: za práce při regeneraci sídliště Pod Hůrkou
jsme zaplatili 35,6 mil. Kč, rekonstrukce budovy „Eroplánu“ nás stála 30,2
mil. Kč, rekonstrukce v krytém bazénu
29 mil. Kč, oprava střechy a zateplení kulturního domu nás vyšly na 26,8
mil. Kč (tyto akce budou letos dokončeny). Cyklostezka do Beňov stála
5,7 mil. Kč, protipovodňová opatření
v Lubech (suchý poldr) 3,3 mil. Kč atd.
Povzbudivé je, že na mnohé z akcí
a projektů se nám podařilo získat podporu ve formě dotací. Do rozpočtu tak
přišlo investičních dotací za 44,6 mil.
Kč.

Zatím jsem nezmínil jednu investiční
oblast: vodohospodářskou infrastrukturu. V roce 2020 jsme na investice
do ní vynaložili 36,2 mil. Kč. Dokončili
jsme dva významné projekty – vodovod a kanalizaci v Točníku (a tedy i „do
a z Točníka“) a vodovod a kanalizaci
v Dehtíně. Tyto dlouhodobě připravované projekty byly realizovány v letech 2018 až 2020. Ten první - „Točník“
- stál celkem 62,7 mil. Kč a podařilo se

nám na něj získat dotaci z operačního
programu životního prostředí ve výši
29,7 mil. Kč. Ten druhý – „Dehtín“ – vyšel na 24 mil. Kč, opět jsme získali dotaci ve výši 9,9 mil. Kč a příspěvek od
města Švihov ve výši 0,9 mil. Kč, protože vodovodní přivaděč pokračuje
z Dehtína až do Švihova. Celková délka vodovodu a kanalizace do Točníka
je 6,3 km, respektive 7,7 km, v případě
Dehtína je délka nového vodovodu
3,3 km a kanalizace 3 km. Na kvalitní
vodu a kanalizaci jsou tak napojeny
další dvě integrované obce v blízkosti města. Nezapomněli jsme však ani
na město samé – tak, jak postupují
opravy a rekonstrukce komunikací
(v roce 2020 za téměř 50 mil. Kč), postupují opravy a rekonstrukce vodovodní
a kanalizační sítě. Ty jsou financovány
prostřednictvím tzv. vodohospodářského fondu. V minulém roce bylo
z tohoto fondu uhrazeno 27,4 mil.
Město Klatovy spolupracuje již 26.
rokem se společností Šumavské vodovody a kanalizace, která naši vodohospodářskou infrastrukturu provozuje (a město je též akcionářem této
společnosti). Omezení daná koronavirem nám neumožnila v minulém roce
uskutečnit vodohospodářskou konferenci k 25. výročí spolupráce. Věřím
však, že se tuto akci podaří udělat
v roce letošním, abychom si připomněli a zhodnotili, co vše se v Klatovech „na vodě a kanalizaci“ za ta
léta udělalo. Všem, kteří se na péči o
vodu podíleli a podílejí, patří velký dík
za jejich poctivou práci. I proto pijeme kvalitní vodu, nemáme problémy
s kanalizací, ztráty vodovodu se pohybují okolo 12 % a ceny, které platíme,
patří srovnatelně k nejnižším v České
republice. Stále je však co zlepšovat.
V tom jsme – město i provozovatel –
zajedno.
Přeji Vám hezký den, krásné jaro
a brzy na shledanou v normálním světě.

Ing. Václav Chroust
místostarosta
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Věckovice se staly Kraslicovem
Vážení spoluobčané, malá integrovaná obec našeho města, Věckovice, se po letošních Velikonocích stala nositelem titulu Kraslicov 2021. Místní se totiž přihlásili
do celostátní soutěže „Vykutálená vajíčka aneb trochu jiné Velikonoce“ Střediska
volného času Domeček v Hořovicích.
Soutěžily v ní obce a hlavním kritériem bylo vytvořit co nejvíce vajíček na
jednoho obyvatele. Věckovický osadní
výbor oslovil zdejší občany a zapojili
se téměř všichni. Jeho předsedkyně
Magdalena Tůmová v tom viděla příležitost, jak si alespoň trochu jarní
svátky užít a neřešit při tom pandemii. Záměrem bylo zapojit celé rodiny,
aby doma vyráběly jako dekoraci velikonoční kraslice. Postup a materiál
si mohli všichni libovolně zvolit. Podmínkou bylo jejich následné vystavení před domem nebo v okně. Autoři
museli svá díla vyfotit a poslat organizátorům.

ší akci osadní výbor plánuje 30. května připomenutí svátku sousedských
vztahů. Den sousedů zdůrazňuje důležitost dobrých vztahů mezi lidmi.
V České republice se slaví od roku
2001.
Svou vlastní velikonoční výzvu pro
rodiče a děti v rámci distančního
vzdělávání uspořádala v jednotlivých
školkách nezávisle na uvedené soutěži také klatovská mateřská škola.
Obrázky a výrobky kraslic a dalších
velikonočních a jarních motivů pak
byly umístěny na ploty u jednotlivých
mateřských škol. I zde jistě kraslice
udělaly radost.

Nový odznak se znakem města
V dubnovém zpravodaji jsem informoval o nové publikaci „Klatovy a jejich
tvář“, která je k dostání v informačním
centru a v některých knihkupectvích.
Nyní vydáváme odznáček s nejviditelnějším symbolem Klatov, tedy městským znakem. V průběhu doby se
jeho podoba vyvíjela, ale nakonec se
ustálil ve své nejstarší známé podobě.

Představujeme:
Odbor životního prostředí Městského úřadu Klatovy
Odbor životního prostředí plní veškeré úkoly v oblasti přenesené i samostatné působnosti na úsecích ochrany vody, ochrany přírody a krajiny, lesů, myslivosti, rybářství, odpadů, ochrany ovzduší a zemědělského
a půdníhu fondu.
Oddělení ochrany vody

Věckovičtí vyráběli kraslice z polystyrenu, který nařezali a pak omalovali.
Následně je rozvěsili po plotech, domech i stromech. Připravili i velký záhon, kteří kraslicemi doslova osázeli.
Mnozí, který projížděli kolem v autě
nebo na kole, se zde v dubnu často zastavovali a výzdobu obdivovali.
Do soutěže se zapojilo celkem 155
obcí a měst různých velikostí. Naše
Věckovice mají sice něco málo přes třicet obyvatel, ale vzhledem k tomu, že
se jich zapojila většina, titul „Kraslicov
2021“ musel skončit u nich. Podařilo
se jim vyrobit 137 kraslic. Jako výhru
obdrželi od organizátorů obří kraslici.
Gratulujeme jim k úspěchu. Jako dal-

Tedy se dvěma věžemi a hradbou a
bránou uprostřed na červeném poli.
Pro zájemce bude ke koupi opět v informačním centru. Od loňského roku
máme k dispozici také pamětní minci
se znakem města na rubu a motivem
dominant města (Černé věže a jezuitského kostela) na líci.

Přeji Vám prosluněný květen a pevné
zdraví.

5

K V Ě T E N 2021

Oddělení ochrany vody zajišťuje výkon státní správy speciálního stavebního úřadu - vodoprávního úřadu.
V současné době je činnost oddělení
vodního hospodářství vykonávána
čtyřmi pracovníky. Vzhledem ke změně stavebního zákona byla na tento úřad přenesena řada povinností
z obecného stavebního úřadu (jedná
se zejména o umísťování podléhajících staveb – studny, vodní díla, …),
což způsobilo velký nárůst žádostí
především o povolení stavby studní. Důležitou součástí činnosti vodoprávního úřadu je i kontrolní činnost
na úseku ochrany podzemních a povrchových vod.

Myslivost, rybářství a ochrana zvířat
proti týrání
Úsek vykonává státní správu v 58 uznaných honitbách v rámci ORP Klatovy.
Zpracovává kompletní statistiku mysliveckého hospodaření, schvaluje a vyhodnocuje plány lovu, vydává lovecké
a rybářské lístky, jmenuje myslivecké
hospodáře, ustanovuje mysliveckou
a rybářskou stráž. V oblasti ochrany
zvířat proti týrání řeší zejména přestupky v této oblasti.

Pracovníci vodoprávního oddělení
spolupracují v případě potřeby i se
složkami Integrovaného záchranného systému při likvidaci následků ekologických havárií, zejména se jedná
o úniky závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.
Ochrana ovzduší
Úsek ochrany ovzduší se podílí
na zpracování a aktualizaci programu
zlepšování kvality ovzduší, kontroluje
dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, projednává přestupky
v oblasti ochrany ovzduší a podílí se
na zajišťování osvěty ohledně zlepšování kvality ovzduší (např. kotlíkové
dotace).

V této oblasti se odbor v současné
době potýká především s problémem zvyšování stavů spárkaté zvěře,
zejména zvěře dančí a jelení, a tím
ke zvyšování škod na zemědělských
a lesních kulturách. Dlouhodobým
problémem jsou i vysoké stavy zvěře černé (prase divoké). Za myslivecký rok 2019/2020 bylo ve správním
území ORP Klatovy uloveno 3.308 ks
černé zvěře, 850 ks srnčí zvěře, 472 ks
jelení zvěře, 558 ks zvěře dančí a z tzv.
zvěře škodící myslivosti např. 939 ks
lišek.
Lesní hospodářství

Ing. Martin Kříž
místostarosta

Celorepublikovým problémem, který řeší tento úsek a který se týká

i řady lokalit v rámci působnosti ORP
Klatovy, je napadení smrkových lesů
lýkožroutem smrkovým, případně
dalšími lesními škůdci. Problém se
vyskytuje zejména u drobných vlastníků lesa, které je velmi složité donutit k provedení obranných opatření
v ochraně lesa. Nejpostiženějšími lokalitami jsou Plánicko, Malechovsko,
Chudenicko a Běšinsko.
Odpadové hospodářství
V rámci pracovních povinností úsek
odpadového hospodářství kontroluje,
zda právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze
na základě písemné smlouvy s obcí.
Zpracovává hlášení o produkci a nakládání s odpady dle údajů svozových
společností a dalších podkladů, zpracovává statistické hlášení za město
jako původce odpadů. Administruje objednávky svozu elektrozařízení
a podklady pro fakturaci na základě
smluvních vztahů mezi městem Klatovy, obalovou společností EKO-KOM
a kolektivními systémy Asekol, Elektrowin, REMA a Ekolamp. Spolupracuje s Městskou policií, Policií ČR, Celní
správou a ČIŽP (např. nelegální dovozy odpadů, zakládání černých skládek
apod.).
Na úseku je dále zajišťována administrace Fondu odpadů, kontrola dodržování platných smluv mezi městem
Klatovy a oběma odpadovými společnostmi a pravidelné vyhodnocování
čerpání nákladů fondu.
Ochrana přírody a krajiny
Jednou ze stěžejních činností je povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
na území města Klatovy (této problematice se věnuje velký článek v dubnovém zpravodaji).
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Tento úsek se v letech 2019-2020 podílel na realizaci:
• rekonstrukce lipové aleje na Křížové
cestě
• ošetření památných stromů „Javor
u klatovské pošty“, „Dub u Pazderny“
a „Dub v Klatovech“
• ošetření památného stromu „Štěpánovická lípa“
• údržba linie stromů po obou stranách Drnového potoka mezi silničními mosty v Kollárově a Dukelské ulici.
Ochrana zemědělského
fondu (ZPF)

půdního

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu kromě výkonu státní správy
provádí samosprávné činnosti v oblasti posuzování dřevin k jejich ořezu,
popř. jejich kácení na území města
Klatovy.
Zajišťuje vydávání samostatných stanovisek z hlediska ochrany ZPF, vydá-

vá rozhodnutí ve věci vynětí pozemků
ze ZPF a stanovuje výši poplatků
za tato vynětí.
Spolupracuje s osadními výbory,
Technickými službami města Klatovy a dalšími organizacemi v oblasti údržby stromové zeleně. Podává
za město Klatovy žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les.

Mimo výše vyjmenované činnosti
se pracovníci OŽP aktivně podílejí na dalších akcích v rámci města
Klatovy. Za zmínku stojí např. vybudování protipovodňového zařízení
v roce 2020 – suchého poldru v Lubech „Za bytovkami“, příprava dalšího objektu protipovodňové ochrany
části města v Lubech „Pod Výhořicí“.
Jsou vypracovány projekty na rekonstrukce požárních nádrží v Tupadlech
a ve Vícenicích. V režii OŽP jsou prováděny bohužel i méně radostné
činnosti, jakou bylo např. odstranění
významného stromu „Beňovská lípa“
pro její totální destrukci po větrném
poryvu.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí
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Nová sociální služba v Klatovech
Od 1. 1. 2021 provozuje Městský ústav sociálních služeb v Klatovech novou
registrovanou sociální službu domov se zvláštním režimem.
Domov se zvláštním režimem vznikl
rozdělením kapacity domova pro seniory v Újezdci na dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem. Domov se zvláštním režimem poskytuje bezpečné
prostředí uživatelům se stařeckou,
Alzheimerovou a ostatními typy demencí, kteří již nemohou nadále zůstávat ve svém domácím prostředí
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita
tohoto zařízení je 41 lůžek a jsou zde
převážně dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. O klienty pečují kvalifikovaní pracovníci s individuálním
přístupem, zaměřeným především
na jejich důstojnost a autonomii. Pečující personál poskytuje uživatelům

této služby pomoc a podporu v oblastech, které již nezvládnou vykonávat
sami. Podstatné je udržení co nejvyšší
míry soběstačnosti. Klienti se mohou
účastnit mnoha každodenně pořádaných aktivit dle svého zájmu: ručních
prací, cvičení, čtení z knih, posezení
u kávy, muzikoterapie, rádi si též společně zazpívají a s oblibou sledují dokumentární filmy. Individuální aktivity
probíhají i na pokojích klientů.
Po roce mimořádných opatření se
díky proočkovanosti uživatelů a personálu mohou klienti vrátit z velké
části k původnímu způsobu života,
například mohou odjet na návštěvu k rodině a po návratu již nemusí
do karantény, během které museli

absolvovat dva antigenní testy. Právě
tato opatření klienty velice ovlivňovala,
proto raději odmítali návštěvy doma
u rodin, protože samota v karanténě
po návratu zpět na ně silně doléhala.
Velkou výhodou Domova v Újezdci je
krásná a rozlehlá zahrada, kterou lze
využít k pobytu na čerstvém vzduchu,
společné posezení venku či protažení
těla na cvičebních prvcích. Zlepšila se
i dopravní obslužnost, linkové autobusy zajíždí do obce několikrát denně.
Ing. Romana Jarolínová
vedoucí Domova pro seniory a Domova
se zvláštním režimem v Újezdci

Jaká bude letošní sezóna
na klatovském letišti?

Jak se Vám žije na Klatovsku?

Klatovské letiště na Chaloupkách je
zejména v letních měsících hojně využíváno širokou veřejností - restaurace, bazén, cirkusový stan, dětské
pískoviště, hrací koutek, přilehlé golfové hřiště a lesy vytvářejí příjemné
prostředí pro jednotlivé sportovce
i rodiny s dětmi. Samozřejmě nejvíce
je využíváno pro leteckou a hlavně
parašutistickou činnost. Společnost
Pink Aviation i v letošním roce plánuje
na letišti uspořádat několik akcí,
a proto by ráda Klatovany informovala o jejich načasování, včetně drobného ohlédnutí za loňskou sezónou.

S jakou oblastí života jsou občané v regionu spokojeni? Nejčastěji
s krásnou přírodou a její blízkostí, klidným prostředím pro život
a také s kvalitou životního prostředí.

V roce 2020 jsme navázali na trend
z předchozích let, kdy jsme výrazně
snížili počet plánovaných letových dnů
v Klatovech. Díky omezením ve snaze
zabránit šíření epidemie jsme následně byli nuceni úplně zrušit plánované akce až do 22. 7. 2020. Nezaháleli
jsme a během epidemie naše letouny
vzlétly pro zásilku speciálních masek
pro klatovskou nemocnici a také pro
dávku vitamínů, distribuovaných občanům po celém místním regionu.
Na letošní sezónu se nám podařilo
vyjednat u příslušných úřadů změnu

letového prostoru, ve kterém se výsadkové letadlo bude pohybovat tak,
aby při svém stoupání v ideálním případě v co nejmenší míře zasahovalo
tento region.
Již před zahájením sezóny jsme museli zrušit první veřejný provoz a akci
většího rozsahu, např. světově známý
Vector festival 2021, během kterého
by Klatovy navštívilo 400 parašutistů.
V období duben - říjen 2021 plánujeme uskutečnit tyto akce:
• 8. 5.-24. 5. – veřejný provoz, trénink
české armády, trénink čtyřicetičlenných formací, tandemové seskoky, seskoky parašutistických nováčků
• 21. 7.-23. 7. - trénink pro piloty vysokorychlostních padáků

• 23. 7.-22. 8. - veřejný provoz, pokus
o ustanovení národního českého rekordu ve formaci hlavou dolů, národní
mistrovství v seskocích čtyřčlenných
týmů, soutěž v pilotování rychlých padáků
• 30. 9.-3. 10. - veřejný provoz, hromadné seskoky parašutistů
Případné dotazy vám rádi zodpovíme
na e-mailech manifest@pink.at nebo
office-cz@pink.at, sledovat nás můžete i na Facebooku @PinkSkyvanCz
či na www.pinkskyvan.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ludmila Kubalíková
Pink crew

To je název ankety, která probíhala v rámci komunitního plánování sociálních
služeb v uplynulých měsících na celém území Klatovska.
ní, Anketa – „Jak se Vám žije na Klatovsku?“. Realizátoři projektu děkují
všem občanům, kteří se do ankety zapojili a vyjádřili svůj názor.

S čím naopak spokojeni nejsou či jaké
sociální služby postrádají? Nespokojenost občané vyjádřili s chybějícími
službami a jejich nedostatečnou nabídkou, konkrétně občanům chybí
zejm. zdravotní služby či větší vyžití
pro děti. Na nespokojenosti obyvatel
se dále podílí velká intenzita dopravy,
nedostatek parkovacích míst či nevhodné parkování a nízká dopravní
dostupnost. Služby, které v obtížných
životních situacích obyvatelé Klatovska nejčastěji postrádají, jsou zejména pobytové a asistenční služby pro
seniory, dále podpůrné služby pro
rodiny, které pečují o blízkou osobu,
a v neposlední řadě také služby pro
osoby závislé na návykových látkách
a lidi bez domova.

Pokud Vás sociální oblast zajímá
a rádi byste přispěli svými zkušenostmi nebo návrhy do diskuze o rozvoji
těchto služeb na Klatovsku, jste srdečně zváni na setkání u „kulatého
stolu“, které se bude konat dne 11.
a 13. 5. 2021. Setkání bude realizováno on-line formou (videokonferencí).
Bližší informace zájemci obdrží po
přihlášení na setkání, které je třeba provést do 10. 5. 2021 na e-mail
veronika.marouskova@cpkp.cz nebo
telefonicky na čísle 607 027 926. Aktuální informace budou také uvedeny na webové stránce města Klatovy,
v záložce Městský úřad, Komunitní
plánování, 3. etapa. Jakékoliv dotazy
ráda zodpoví Veronika Maroušková
z Centra pro komunitní práci západní
Čechy na výše uvedených kontaktech.

To jsou některé z otázek této ankety,
jejíž výsledky naleznete na webu města Klatovy (www.klatovy.cz) v záložce
Městský úřad, Komunitní plánová-

Na setkání budou představeny závěry
z mapování sociální situace v regionu
a probírány silné a slabé stránky sociální oblasti na Klatovsku. Setkání je

určeno zástupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů, poskytovatelům
a uživatelům sociálních služeb, spolkům a dalším institucím a občanům
z řad široké veřejnosti.
Anketa i setkání se konají v rámci
projektu „Aktualizace komunitního
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“, který je
podpořen finančními prostředky z ESF
a ze státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Zaměstnanost,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/001
5153. Projekt realizuje Centrum pro
komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Klatovy.
Za celý tým CpKP ZČ Vám přejeme
pevné zdraví, klidné jaro a těšíme se
na setkání při diskuzích o sociálních
službách v regionu!
Ing. Tereza Eberlová
manažer projektu Centrum
pro komunitní práci západní Čechy
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Tř í d ě n í e l e k t r o o d p a d u
a baterií v roce 2020

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům města Klatovy došlo za
rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 1 524,43 tun. Víte, kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? 587 ks.

Do sběrné nádoby v klatovském sběrném dvoře jsme v roce 2020 vytřídili 507
kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr
a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ
O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.
I díky vám je svět zelenější!
A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo
do spalovny. V obou případech by se
z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete
na sběrná místa, včetně toho u nás
ve sběrném dvoře v ulici Dr. Sedláka,
předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují
nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným
druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.
Podle statistik společnosti ECOBAT
ročně v České republice vytřídíme
zhruba 45 procent baterií, které se
dostanou do oběhu. Jde přibližně
o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem
2 100 tun baterií končí neznámo kde.
Vedle rozumné spotřeby baterií je
proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa. Má to
velký smysl. Vždyť prostřednictvím
recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží
lidem k užitku.

Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan,
nikl a měď. Z dalších typů baterií také
olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto
suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například
ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.
Každý máme možnost volby – chovat
se zodpovědně a dát použitým bateriím šanci na „druhý život“, aby nám
suroviny z nich po recyklaci znovu
sloužily, nebo to prostě neřešit. My
máme jasno – volíme zodpovědnost!
Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií, které byly v loňském
roce u nás ve sběrném dvoře vybrány, bylo recyklací získáno 330 kg kovonosných surovin. Každá vytříděná
baterie se počítá. Děkujeme, že v tom
jedete s námi.
Ve výše uvedených množstvích za rok
2020 nejsou obsaženy baterie, které
byly odevzdány na dalších sběrných
místech, především v jednotlivých
prodejnách elektro potřeb ve městě a
na místech zpětného odběru. Celkové
množství odevzdaných baterií na území města Klatovy je tím výrazně vyšší.
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OSVĚDČENÍ

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZA ROK 2020
pro

Město Klatovy
IČ: 00255661

Tato instituce odevzdala v roce 2020 k recyklaci celkem 507 kg použitých baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 330 kg kovonosných druhotných surovin,
které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Nebylo nutné vytěžit 74 889,57 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot
auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to
2801krát.
Došlo také k úspoře 770 928,25 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
770 929krát.

MĚSTO KLATOVY
2020

Podařilo se recyklovat 73 477,60 kg železa. Toto množství
by bylo možné použít pro výrobu 3 012 ks nových praček,
bez nutnosti těžby železné rudy.

1 524,43

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
2 593,46 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 461 060 1€
mincí, nebo 3 203,78 kg hliníku, který by stačil na výrobu
213 586 plechovek o objemu 0,33.
Více informací si můžete přečíst na www.elektrowin.cz

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí

127 740

587

74 889,57

2 801

770 928,25

770 929

73 477,60

2 593,46

3 012

461 060

3 203,78
213 586

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

RNDr. Petr Kratochvíl
jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.
Osvědčení vydal ECOBAT s.r.o., provozovatel kolektivního systému přenosných baterií a akumulátorů

Více informací si můžete přečíst
na www.ecobat.cz nebo na FB profilu
ECOCHEESE.
Elektroodpad
Díky svým obyvatelům se město Klatovy může v roce 2020 pochlubit
sběrem starých elektrospotřebičů určených ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 127,74 t. Na každého
obyvatele tak připadá 5,74 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel města
Klatovy vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.

Ví t á n í j a r a
Město Klatovy se věnuje nejen svému veřejnému prostoru
a objektům, ale i drobným památkám ve svých spádových
obcích. Na konci měsíce března proběhlo vysazení dvou
keřů před kaplí sv. Antonína ve Střeziměři. Jedná se o Muchovník Ballerina, jehož bělostné kvítky jsou symbolem
probuzení jara a pro nás i signálem možnosti získat novou energii. Výsadba těchto keřů zvýrazní svatou kapličku
a zároveň přispěje ke zkrášlení prostředí v jejím okolí.
Děkuji za spolupráci jak osadnímu výboru ve Střeziměři,
tak Technickým službám v Klatovech.
Akce byla provedena v rámci projektu Zdravé město.
Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu
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Opravy komunikací v Klatovech
Oprava MK a výměna vodovodu v Pražské ulici:
Oprava povrchu silnice a chodníků včetně odvodnění komunikace, výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení,
rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce šachet kanalizačního řadu, položení kabelu Metropolitní sítě, rekonstrukce kabelu ČEZ.

Termín provedení: 6. 4.-15. 6. 2021.
Celá stavba je realizována za úplné uzavírky Pražské ulice.
Jednotlivým dodavatelům stavby se daří dodržovat harmonogram prací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen. Vjezd do Západní zóny je umožněn pouze dopravní
obsluze od náměstí Míru podél kostela Balbínovou ulicí, výjezd
ze zóny je provizorně zřízen přes pěší zónu na náměstí Randovou ulicí. Dále je umožněn průjezd vozidel do Východní zóny
(Plánické ulice) křižovatkami Čs. legií - Pražská nebo Zlatnická
- Pražská. Provoz je usměrněn dopravním značením. Grafické
zobrazení uzavírky je zveřejněno na webových stránkách města. Vjíždět do Pražské ulice pro případné zásobování je možné
pouze po předchozí domluvě se stavbyvedoucím.

Rekonstrukce inženýrských sítí v křižovatce ulic Dobrovského-Pražská-Rybníčky a úprava povrchu vozovky:

K této akci dojde v měsíci květnu při úplné uzavírce ul.
Dobrovského v úseku od Plzeňské ulice po uvedenou křižovatku včetně na nezbytně nutnou dobu. Přesný termín
uzavírky bude dodatečně zveřejněn na webových stránkách města a sociálních sítích.
Po dobu uzavírky bude objízdná trasa ve směru od Plánice vedena ul. U Čedíku, Puškinova a ve směru z ul. Plzeňská ulicemi
Gorkého, Měchurova. Ve směru od Plánice bude autobusová
zastávka „Klatovy, Plánická u Netrvalů“ přemístěna do ul. Měchurova za křižovatku s ul. Křižíkova.

Fráni Šrámka, Domažlické předměstí:
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů
a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:

MK+VO+T-Mobile: 6. 4.-7. 5. 2021.
Stavba je realizována za úplné uzavírky po částech. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.
Karafiátová v úseku Mánesova-Fráni Šrámka:
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů
a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.

Termíny provedení:
Vodovod: 12. 4.-15. 5. 2021,
MK+VO+T-Mobile: 10. 5.-1. 6. 2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Milady Horákové, v úseku Karafiátová-Domažlická:
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, povrchů MK, výměna
kabelů a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.
Termín provedení: 15. 3.-30. 6. 2021.
Celá stavba je realizována za úplné uzavírky ulice. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.

Celá stavba je realizována za úplné uzavírky Rybníček. I zde
se jednotlivým dodavatelům stavby daří dodržovat stanovený
harmonogram prací.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.
Vjíždět do ulice pro případné zásobování je možné pouze
po předchozí domluvě se stavbyvedoucím.

Parkovací pruh Procházkova ulice:
Výstavba parkovacího pruhu pro osobní automobily (podélného stání), přestavba chodníku, přeložka plynovodu
v části ulice Procházkova, před domy čp. 83 a 84.
Termíny provedení:
Parkoviště + chodník: 20. 4.-20. 6. 2021.
Stavba je realizována za částečné uzavírky provozu - vyblokováním jednoho jízdního pruhu. Přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.

Chodník Domažlická, v úseku Nerudova – Klostermannova:

Rekonstrukce plynovodu: 24. 5.-13. 6. 2021.
Stavba bude provedena za uzavírky jednoho jízdního pruhu
silnice I. třídy ve směru od Klatov a uzavírky chodníku v této
části. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Domažlická ulice – oprava havarijního stavu plynovodu:
Oprava plynovodního řadu v silnici I. třídy v úseku
od okružní křižovatky Tesco po Podhůreckou ulici. Oprava
probíhá za omezení provozu jednoho jízdního pruhu.
Termín provedení: Stavební práce: 12. 4.-9. 5. 2021.
Konečná úprava povrchu silnice do 30. 7. 2021.
Oprava MK za prodejnou svítidel EZR v obci Štěpánovice:
Oprava povrchu komunikace včetně odvodnění a výměny
veřejného osvětlení. Termín provedení: 3. 5.-18. 6. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Luby u pily - prodloužení obytné zóny:
Výstavba nového povrchu komunikace formou „Obytné
zóny“ včetně čtyř parkovacích míst a odvodnění, které
bude provedeno zatrubněním stávajícího příkopu, výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení, výstavba chodníku propojujícího tuto lokalitu se silnicí na Sobětice.

Rekonstrukce MK a výměna vodovodu na Rybníčkách:
Oprava povrchu silnice, parkovacích ploch, chodníků včetně odvodnění komunikace, výměna kabelu a sloupů veřejného osvětlení, rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce plynovodního řadu, položení kabelu Metropolitní
sítě, položení kabelu T-Mobile, rekonstrukce kabelu ČEZ.
Termín provedení: 6. 4.-15. 6. 2021.
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Vodovod: 17. 5.-29. 5. 2021,
MK+VO+T-Mobile: 31. 5.-12. 6. 2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup
pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava MK před č.p. 407 – 411/IV v ulici U Slunce:
Oprava povrchu vozovky, chodníku a prostoru před garážemi včetně odvodnění komunikace, výměna kabelu
a sloupů veřejného osvětlení.
Termín provedení: 3. 5.-10. 6. 2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Další akce se zahájením od měsíce června 2021:
• Oprava chodníku + výměna veřejného osvětlení v Gorkého ulici. Termín provedení: 1. 6.-18. 6. 2021
• Oprava chodníku + výměna veřejného osvětlení v ul. Procházkova (úsek Plánická po hotel Rozvoj vpravo).
Termín provedení: 14. 6.-30. 6. 2021
• Plánická ul. – oprava plochy vnitrobloku domu č.p. 412.
Termín provedení: 7. 6.-11. 6. 2021
• Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• Mgr. Václav Prais, 376 347 234, vprais@mukt.cz
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
• Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz
Mgr. Václav Prais
vedoucí hospodářského odboru
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Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli
ujasnit řadu věcí, například, k čemu
má daný pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky.
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné, či světlomilné. To
vše je při navrhování potřeba zohlednit.

KLATOVSKÉ
FARMÁŘSKÉ TRHY

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše
či vrby jsou silné alergeny a na jaře by
si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba
do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází
ze Severní Ameriky, se v podmínkách
České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny
nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát
také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský
zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní
předpis nebo neplyne-li z místních

zvyklostí něco jiného, platí pro stromy
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost
od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí
být dostatečně široký, aby nebyla tato
povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku
vyžaduje peníze a čas. Ucelené in-

formace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů
na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě
pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory
výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stromů
na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom
přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad
společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují
žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka
iniciativy Sázíme budoucnost

24. ZÁŘÍ
21. KVĚTNA
23. ŘÍJNA
18. ČERVNA
NÁMĚSTÍ MÍRU KLATOVY
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.MKSKLATOVY.CZ
INFO@MKSKLATOVY.CZ, +420 724 823 466
M Ě S T S K É

KULTURNÍ
S T Ř E D I S K O

KLATOVY

KA L E N DÁ Ř A KC Í
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M K S K L AT OV Y

G A L E R I E K L ATOV Y / K L E N OVÁ

P Ř ÁT E L É Č E S K É H I S T O R I E
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w w w. p r a t e l e c e s k e h i s t o r i e . e s t r a n k y. c z

Vysílá hudební stanice Družba

| 20:00 | KD Klatovy |
MAY IN KLATOVY
Druhý ročník květnových koncertních oslav. Jako hvězda
večera vystoupí POETIKA společně s ADYS, CIVILNÍ OBRANA
a ZASTODESET.
7. 5. | 19:21 | Letní kino |
pátek TOMÁŠ KLUS – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akustické podobě.
3. 9. | 19:00 | KD Klatovy |
pátek HELENA
Vzhůru k výškám TOUR 2020 & Charlie Band a hosté
Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z bohatého
repertoáru Heleny Vondráčkové a také na jejího hosta.
10. 9. | 19:00 | KD Klatovy |
pátek LUCIE BÍLÁ a PETR MALÁSEK
Recitál několikanásobné zlaté slavice za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební
zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební
scény.
Předprodej MKS → www.mksklatovy.cz,
Kulturní dům Klatovy
pondělí 9–17; úterý – čtvrtek 9–16; pátek 9–15 hod
13.00-13.30 polední pauza

Změna programu vyhrazena vzhledem k současné epidemiologické
situaci.
do 6. 6. Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Voda / Proměny obrazu živlu v českém umění 19. –
21. století
Výstava Voda představuje jeden ze čtyř přírodních živlů tak, jak jej viděli a vidí umělci výtvarného umění. Voda
v různých podobách a měnících se skupenstvích, voda, která omývá, uklidňuje i fascinuje.
Kurátorky výstavy: Šárka Leubnerová a Lucie Šiklová
Výstava je vzhledem k epidemii už podruhé prodloužena.
do 18. 7. Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Společné cesty 9.
Deváté pokračování přehlídky prací současných výtvarných
umělců, kteří pocházejí z území Klatovska a Pošumaví,
nebo zde aktuálně tvoří. Společná výstava pod klenbou klatovského kostela sv. Vavřince představí díla profesionálů
i amatérů napříč generacemi, přístupy a žánry. Vůbec poprvé budou díla představena formou originální instalace,
která by se měla, ve spolupráci s rozličnými autory, každoročně proměňovat. Výstavu připravuje město Klatovy
ve spolupráci s Galerií Klatovy/ Klenová p.o.
Výstava se připravuje k 13. 5. 2021. Vernisáž výstavy bude
uskutečněna v závislosti na otevření kulturní sezony v Klatovech a bude včas oznámena veřejnosti.
do 6. 6. zámek Klenová, do 30. 5. 2021 sýpka Klenová
Umění 90. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Galerie Klatovy / Klenová postupně představuje své sbírky,
nejdříve umění šedesátých, potom sedmdesátých a osmdesátých a tentokrát devadesátých let. Ze všech těchto období
se během doby podařilo doplnit tvorbu řady slavných a významných, ale i méně známých a přitom pro celkový vývoj
přínosných autorů.
kurátoři výstavy: Jiří Machalický a Michal Lazorčík
do 6. 6. purkrabství hradu Klenová
Jiří Hampl / Utajený objevitel / Fotografie a objekty
Výtvarný názor fotografa Jiřího Hampla se rozvíjel od počátku šedesátých let. Brzy se stal zajímavou osobností patřící k okruhu Klubu konkretistů. Jeho volná tvorba není příliš rozsáhlá, ale o to soustředěnější a kvalitnější. Dílo Jiřího
Hampla je téměř zapomenuté, moc se z něj nezachovalo,
ale přesto stojí za to ho zmapovat a představit veřejnosti.
kurátor výstavy: Jiří Machalický

M Ě S T S K Á K N I H OV N A K L ATOV Y
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w w w. k n i h - k t . c z

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

2. 5. 19.00 | YouTube kanál Refektář jezuitské koleje Klatovy
neděle Iluminace ROMANTISMUS
18. 5. 19.00 | YouTube kanál Refektář jezuitské koleje Klatovy
úterý Iluminace JAZZ
Můžete se těšit na klavírní koncerty z Refektáře jezuitské koleje
v podání vynikajících klavíristů: Petra Nováka a Jiřího Levíčka,
ti vás spolu se studentkami Katedry výtvarné kultury ZČU přenesou do světa barev, tónů, světel, do světa iluminace.
Oddělení pro dospělé
Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského
Výstava představuje životní osudy J. A. Komenského. Výstava, kterou
zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Praha, je přístupná v době provozu knihovny.
Oddělení pro dospělé
Božena Němcová – známá neznámá
Připomínáme si 200. výročí narození naší nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové. Výstava je přístupná v době provozu knihovny.
Galerie knihovny
MDŽ – Malíři dosud žijí (mezi námi)
Nadále probíhá výstava obrazů členů Němejcova Ateliéru „K“ v Nepomuku. Výstava je také online na webu knihovny www.knih-kt.cz.
Oddělení pro děti a mládež
Slunce - výstava obrázků v režii mladé a talentované Rózy Sofie Fialové. Výstava je přístupná v době provozu oddělení pro děti a mládež.
Oddělení pro děti a mládež
Umění léčí - výstava prací žáků ZUŠ J. Kličky, Klatovy
Cíl spočívá ve víře, že umění má ozdravnou moc a pomáhá nám
i v těžkých časech. Výstava je také online na webu knihovny.

VÝSTAVY:
Tajemství hyalitového skla
Výstava je prodloužena do 23. 6. 2021
Nádherná výstava černého elegantního skla s broušenými a především
zlatem malovanými dekory z první poloviny 19. století stále čeká v uzavřeném pavilonu na návštěvníky. Soukromí sběratelé i klatovské muzeum nám laskavě prodlužují výpůjční smlouvy, protože o výstavu je velký
zájem. Ozývá se stále mnoho potenciálních návštěvníků, kteří by chtěli vidět exponáty, jež se po ní možná na desetiletí vrátí do ticha sbírek
a depozitářů.

Live streamy na facebook.com/mksklatovy
9. 5.
neděle
15. 5.
sobota

Štreka – PPOSPO
První přespolní originální staropražský pouťový orchestr.
Lord Rock
Rocková muzika je sice věcí osobní radosti, pocitů a vlastního uspokojení, ale nadšení členové kapely hodlají potěšit
staré i nově přicházející fandy.
22. 5. Pilouni
sobota Mezi převzatými a upravenými country písničkami se
najde i několik skladeb z vlastní tvorby.
30. 5. VELKÉ FINÁLE!
neděle Slavnostní zakončení pětiměsíčního maratonu živých streamů. Jako poděkování vystoupí největší hvězdy z regionu!

Právě v předprodeji:
1. 5.
sobota

Seriál o historii firmy Lötz
na webu www.pask-klatovy.cz

Na webových stránkách také dále pokračuje seriál o historii firmy Lötz,
který byl zahájen již na jaře. Aktuálně dospěl již ke svému jedenatřicátému dílu. Je to sice jen takové malé virtuální setkání s historií šumavského sklářství, ale určitě si zde přečtete mnoho dosud neznámých
příběhů. Poslední díly jsou věnovány osudům dětí Johanna a Susanny
Lötzových – Johannovi ml., Antonovi, Ernestovi a Karolině.

D Ů M D Ě T Í A M L Á D E Ž E K L ATOV Y
w w w. d d m - k l a t o v y. c z
1. 5. KYTIČKOVÁNÍ S přicházejícím jarem se v Klatovech uro- 8. 5. dilo spousty keramických kytiček. Pojďte s námi ven tyto
kytičky posbírat! Za prémiové červené kytičky Vás navíc
čeká odměna. Kdo jich bude mít nejvíce? Buďte to právě
Vy! Více informací na ddm-klatovy.cz, či na Facebooku
@Dům dětí a mládeže Klatovy.

8. 5.
sobota

7:30 | JARNÍ PUTOVÁNÍ ŠUMAVOU
„Pod Jedlovou horou“
Navštívíme málo známá místa: Onen Svět, Suché Studánky, pramen Křemelné. Pevnou obuv a jídlo s sebou. Chůze
cca 15 km. Dle počtu se třeba nahlásit.
Sraz účastníků s auty v 7:20 u hradeb.
15. 5. 12:40 | ODDECHOVÁ VYCHÁZKA
sobota „Pajrek – hrad v rohu Bavorska“
Navštívíme zříceninu nad Nýrskem. Buřty s sebou. Sraz
účastníků na vlakovém nádraží před 12:30 hod.
23. 5. 7:00 | VLASTIVĚDNÝ VÝLET
neděle Může jít o dubnové repete nebo o jinou eventualitu
s venkovní přírodní podstatou.
Doprava - autobus. Sraz v 6:45 hod. v Jiráskově ulici
(za hradbami). Dodatečně bude vše upřesněno na webu.
Veškeré venkovní akce znamenají individuální pohyb jednotlivce nebo
skupiny 2 lidí.
Dle nařízení vlády jsou všechny spolkové akce konané ve vnitřním
prostoru dočasně zrušeny. Jedná se o sezení v družbě a promítání
v hifiklubu.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
D R . H O S TA Š E V K L AT OV E C H
w w w. m u z e u m . k l a t o v y n e t . c z
do 31. 5. RETRO
Výstava z dějin hmotné kultury 60.–80. let 20. století.
18. 5. DEN MUZEÍ
úterý V případě uvolnění opatření bude v tento den do všech
výstav a expozic v muzeu volný vstup.

T E L E V I Z E F I L M P RO
w w w. f i l m p r o . c z

Každý týden ZPRÁVY Z REGIONU 5:00-24:00
Film týdne ÚT-NE v 9:00, 13:00, 18:30 a 21:30 hod.
koncert mezzosopranistky Elišky Mourečkové
premiéra nových dílů Toulky po Šumavě
koncert středověké hudby
sestřih z Rallye Šumava Klatovy
připravujeme na
květen
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Květinov ý pozdrav
z Pavilonu skla
Jsou to takové dvě malé vázičky, ani ne 15 cm vysoké, které se v celé expozici
PASKu mezi mnohem dominantnějšími, pestrobarevnými a velkými sousedními
exponáty vlastně tak trochu ztrácejí.
Snadno se přehlédnou, ale rozhodně
stojí za pozornost. Jsou jemně pastelově elegantní a rozkvétají na nich jakoby do mlžného ranního oparu křehké fialky a barevně o něco výraznější
klematisy. Fialky jsou posly jara a klematisy slibují nadcházející léto.
Jemného a současně velmi plasticky působícího dekoru bylo dosaženo
technicky poměrně komplikovanou
cestou. Na počátku byl skleněný polotovar složený ze čtyř barevných vrstev. U vázičky s fialkami je to základní
tenká vrstva bílého poloprůsvitného
opálového skla, na kterém je silná
vrstva čirého lehce narůžovělého skla
a po ní následují vrstvy čirého fialového a čirého zeleného skla. U vázičky
s klematisy je stejná základní vrstva
bílého opálového skla převrstvená
silným čirým sklem a následně jsou
tu opět vrstvy čirého fialového a čirého zeleného skla odlišného odstínu.
Dekor byl zhotoven tak, že se polotovar pokryl asfaltem tam, kde bylo
zapotřebí zachovat podkladové sklo,
a vázička se ponořila do lázně s kyselinou fluorovodíkovou, která odleptala nezakryté plochy. Tento proces se
postupně třikrát opakoval při zakrytí

různých částí ploch, až se na skle vyjevil finální dekor. Případné chyby byly
nevratné.
Byl to proces na pozornost a čas náročný, ale na jeho konci vznikly vázičky mimořádného půvabu, o které
měli zájem zákazníci na celém světě.
A proto putovaly v první polovině dvacátých let 20. století ze šumavského
Klášterského Mlýna třeba přes oceán

do USA. Teprve po mnoha desetiletích
se vrátily zpět do kraje svého vzniku
a jsou dnes vystaveny v Pavilonu skla.
Až se opět pavilon otevře pro veřejnost, tak je při návštěvě nepřehlédněte, jsou uprostřed vší té barevné
exploze barev a tvarů opravdu nenápadné.
Jitka Lněničková
kurátorka PASK
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Obecně je ale tento sport opravdu
dosti nákladný. Pro ty nadšence, kteří
nejezdí na špičce, je to finančně velmi náročný koníček. Z těch povinných
postupů je samozřejmě nutná závodní licence a tzv. vyježdění na sprintech
a podobných závodech, které jsou
mezičlánkem k tomu, aby se tento
jezdec mohl dostat na „velké“ soutěže
Mistrovství republiky, mezi které patří
i Rallye Šumava Klatovy.
Jaké druhy aut se závodů účastní?

S Janem Petrů o jubilejním
ročníku Rallye Šumava
Soutěže Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye se tento rok uskuteční.
A to od 7. do 9. května. Nejen o tom, co stálo za přípravami na 55. Rallye Šumava,
se dočtete v rozhovoru s Janem Petrů, který je předsedou organizačního výboru.
V této koronavirové době bylo určitě
těžší zajistit průběh rallye, jak se přípravy lišily od minulých let?
Padesátý pátý ročník se měl původně jet minulý rok v dubnu. My jsme
se na to dost intenzivně připravovali
a chtěli jsme udělat ve všech směrech
nejkvalitnější ročník, ale bohužel to
dopadlo tak, že jsme závod v jarním
termínu uskutečnit nemohli. Rozhodli jsme se tedy soutěže přesunout
z dubna na listopad a z důvodu úspor
a trochu jiného charakteru i délky tratí
jsme se přiklonili k názvu Rallye Klatovy. Bohužel ani podzimní soutěže
nakonec neodstartovaly. Nedostali
jsme totiž v potřebné době povolení
od ministerstva zdravotnictví. Z tohoto důvodu jsme rallye přesunuli
na letošní květen. Naštěstí již v této
době máme patřičné povolení a nyní
řešíme již detailnější hygienické opatření s vedením KHS Plzeň. Co je téměř
jisté a nejvíce nás mrzí, je rozhodnutí
o nepřítomnosti diváků rallye. Tento
ročník se tedy pojede bez našich skvělých fanoušků, což je pro nás všechny,
co máme tento sport rádi, nepříjemná
zpráva.

Plánujete nějaké vysílání, aby o závod diváci nepřišli úplně?
V téhle zvláštní době se vše, co jde,
přesouvá na internet, to je pravda.
My organizujeme rallye pro jezdce, ale jezdci se chtějí předvést před
svými fanoušky. Takže jsme se i my
rozhodli něco v tomto směru vymyslet a neochudit fanoušky o atraktivní
průjezdy jejich oblíbených jezdců. Je
to ale složité jak po stránce technické,
tak i finanční. Nicméně již dnes víme,
že se chystá živý přenos na internetu z populárního Čínovského okruhu
a snad neprozradím moc, když řeknu,
že máme přichystané další minimálně dvě rychlostní zkoušky, a pokud
se náš záměr podaří, budeme vysílat
v sobotu i v neděli. Veškeré informace
postupně budeme zveřejňovat na našem webu.
Dostáváte nějaké dotace od moto
klubů nebo sportovních agentur?
Čerpáme dotace hlavně od města Klatovy a Plzeňského kraje. Městu jsme
vděční a velmi rádi s ním spolupracujeme po celý rok na různých akcích
pořádaných městem Klatovy. Minu-

lý rok se část dotací vracela, protože
jsme závody neodjeli a tím pro nás
vznikla velká ztráta. Letos jsme zmiňované dotace načerpali znovu a budeme je moci využít konečně tak, jak
je určeno.
Které slavné osobnosti se za historii
rallye zúčastnily závodů?
Rallye Šumava je nejstarší rallye
ve střední Evropě, takže slavnými soutěžícími se to v minulosti zde jen hemžilo – namátkou Vladimír Hubáček,
Václav Blahna, Ladislav Křeček apod.
Vltavu rallye obohatil dvakrát svou
účastí slavný Walter Röhrl a pokaždé
zde vyhrál. Tento sympatický Němec
je bezesporu velká ikona světového
rallye. V dnešní době k nám pravidelně jezdí například Jan Kopecký, který byl mistr světa v kategorii WRC2
v roce 2018.
Co musí jezdec udělat, aby se mohl
přihlásit do soutěže?
Nejdůležitější jsou peníze a talent.
Když má jezdec silného partnera a je
k tomu ještě šikovný a pracovitý, může
být jeho vstup do rallye jednodušší.

Například Jan Kopecký jezdí tzv. třídu
2, kde najdeme převážnou většinu
nejrychlejších vozidel typu R5, mezi
které patří i hojně používaná česká
Škoda Fabia. Ale těch rozdělení tříd
dle výkonu a pohonu náprav máme
více.
Největší atrakcí je Čínovský okruh.
Až se bude stavět obchvat, tak tento
okruh zanikne. Máte místo něj připravenou nějakou alternativu?
Čínovský okruh je pro celou historii
a současnost rallye v Klatovech velmi
důležitý. I pro diváky z Klatov a okolí
je to nejdostupnější, tudíž i nejnavštěvovanější rychlostní zkouška. Zatím
s napětím sledujeme situaci ohledně
stavby obchvatu a např. pokud by
se změnil pouze ráz ikonické zatáčky
zvané „Špic“, tak snad nějaká naděje
bude žít dál. Pokud se tak nestane,
pokusíme se pro fanoušky z Klatov
a okolí vymyslet alternativu např.
v podobě městské rychlostní zkoušky,
která už se tady před pár lety jezdila.
Bc. Michaela Kopidlanská
MKS Klatovy

„Půlkulaté výročí nebývá slaveno bouřlivě. Spíše je
připomínkou toho, jak čas rychle utíká a že další významný milník se nezadržitelně blíží.“
Členové Pošumavského automotoklubu to dobře vědí. Již teď se
jim v hlavě rojí celá řada nápadů.
Zároveň jim ale přibývají i starosti. Starosti s tím, jak vše poskládat
do jedné knihy. Vždyť popsat uplynulá léta by vydalo na pořádný román. Ohlédnou-li se nazpět, sami
jsou zaskočeni, kolik nádherných
akcí, jež přilákaly do našich Klatov
tisíce příznivců motorsportu, dokázali připravit. Bylo by však krátkozraké zúžit přínos místního autoklubu jen na sportovní činnost
a pořádání tolik populární rally
na republikové i mezinárodní úrovni.

se kterými se mohou potkat v běžném provozu.

Velkou měrou se členové aktivně
zapojují i do kulturního a společenského života města. Konání
mnoha akcí si bez jejich pomoci
lze jen stěží představit. Obrovský
kus práce pak odvádějí i v osvětě mezi mládeží. Zejména mezi
začínajícími řidiči je ceněna příležitost vyzkoušet si v rámci „školy
bezpečné jízdy“ hraniční situace,

Dovoluji si Vám, vážení členové
PAMK, popřát, abyste je mohli co
nejdříve opět začít realizovat a přinášet radost všem, pro něž svoje
akce bez ohledu na vlastní volný
čas připravujete. Věřte, že se na ně
opravdu hodně těšíme.

Jednoduše řečeno všichni, kdo se
na činnosti automotoklubu podílí,
dobře ví, že motosport, stejně jako
rodinný výlet, se stává krásným zážitkem až ve chvíli, kdy „posádky“
dorazí bez nehod a ve zdraví šťastně do cíle.
Žijeme v podivné době. Veškerý
společenský život téměř ustal. Těší
mne, že i přes onu pokličku klidu
klokotají v hlavách příznivců autoklubu nové nápady.

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Po š u m a v s k ý a u t o m o t o k l u b –
95 let v Klatovech
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Klatov y v proudu času
Jak se měnily ulice a domy v našem městě, můžete sledovat na fotografiích,
které porovnávají stejný pohled na Klatovy v minulosti a nyní.

Vše začalo 18. března 1926 v prostorách dnes už bohužel téměř zapomenutého
hotelu Bílá Růže na klatovském náměstí. Přes sto tehdejších přítomných příznivců
motorismu založilo Pošumavský autoclub (PAC).
Již v této „době kamenné“ motoristických spolků dokázali ledacos vymyslet a realizovat ve prospěch svých členů a nejen jich. Bylo to především úsilí
o postupné vylepšování a vyasfaltování silnic v okolí Klatov, sleva na benzin pro členy klubu u klatovské
čerpací stanice. Navazovaly
se první mezinárodní styky, na pozvání navštívili
Klatovy členové Královského jugoslávského
autoklubu. Autoclub
pořádal také řadu
dalších, především
společenských akcí.
Sportovní
aktivity začal autoklub,
který
se
mezitím
přejmenoval
na Pošumavský automotoklub Klatovy
(PAMK), rozvíjet až
po druhé světové válce.
Motorová vozidla přestala být výsadou movitých
lidí a do klubu začali přicházet noví členové, zejména mladí
fandové motorek. Konala se řada
motocyklových soutěží i závod terénních motocyklů na trati pod Borem.
A potom už přišla na řadu auta
a s nimi také touha po sportovním soupeření.

Rallye Vltava - mistrovství Evropy, což
tehdy byla nejvyšší možná úroveň
automobilového soutěžního sportu
na světě! Mistrovství světa se v té
době ještě nepořádalo. A potom jsou

politického života. U těch prvních to
byla celá domácí soutěžácká špička,
ze zahraničních třeba Walter Röhrl,
Sandro Munari, Sobieslav Zásada, Enrico Bertone, Simo Lampinen, Isolde
Holderiedová, John Haugland a řada
dalších prominentních pilotů.
Nejinak tomu bylo také
u druhé skupiny. Do Klatov
na rallye zavítali předsedové vlád, ministři,
poslanci,
hejtmani,
ale také ředitelé významných podniků,
nemluvě o vysokých
funkcionářích mezinárodní automobilové federace FIA z
celé Evropy, či nejvyšších představitelích Autoklubu České
republiky.

Vídeňská ulice

Pošumavský
automotoklub v Klatovech
v nové éře pracuje se silnou podporou města Klatovy a jeho představitelů. Všichni dosavadní starostové města
od r. 1990, pánové Vrána, Mráz
a Salvetr, se o práci klubu živě zajímají.

Klatovy byly vojenské město a tak,
jak přicházeli noví důstojníci z vojenských technických škol, přinášeli nové
nápady a myšlenky do PAMK, jehož
členy se řada z nich stala. V roce 1964
se v hlavě jednoho z nich,Bohuslava
Jermana, zrodila myšlenka uspořádat
automobilovou soutěž. Nejprve jen
pro členy klubu a nakonec z toho byla
republiková soutěž za účasti předních
domácích soutěžáckých posádek.
Vznikla Rallye Šumava.

již Klatovy evropským městem rallye.
Rallye Wiesbaden, Marktredwitz Rallye, spolupráce při pořádání Rallye
London – Mexiko, London – Sydney,
Rallye Bayerwald, několik sezón byla
Rallye Šumava zařazena do mistrovství Německa, Camel Trophy a řady
dalších. V roce 1990 se oživuje myšlenka a tradice slavné Rallye Vltava,
která pokračuje jako Historic Vltava
Rallye. Mimo jiné první a nejstarší rallye historických soutěžních automobilů v Československu, resp. v České
republice.

To byl začátek. Stačilo několik málo
výborně připravených ročníků „Šumavy“ a už přichází nabídka organizovat

Všechny tyto soutěže přiváděly
do Klatov také význačné osobnosti,
jak z řad jezdců, tak i společenského

Sluší se při příležitosti tohoto výročí
poděkovat všem členům, kteří klubem za dobu jeho existence prošli,
i těm, kteří stáli a stojí u kormidla tohoto sdružení. Jmen, která by sem patřila, je dlouhatánská řada. Stejně by
asi nebyla úplná. A tak mi dovolte zmínit jen tři, která vešla do dějin PAMK
a zůstávají tam zapsána velkými
písmeny. František Svoboda – první předseda PAC, Bohuslav Jerman,
který otočil kormidlo klubu sportovním směrem, a Pavel Babka, který
svou pracovitostí a diplomacií dovedl
PAMK k metám nejvyšším.
Petr Bendl
PAMK Klatovy

Plánická ulice

foto Karel Kotěšovec st.
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76 LET
O D OSVOBOZENÍ MĚSTA
5 . 5. 1 945 / 5. 5. 2021
Připomenutí nejvýznamnějšího dne v novodobé historii Klatov
proběhne v souladu s platnými hygienickými nařízeními.
STŘEDA 5. 5. 2021
10.00 hod. - Položení květin – Zhůří
13.00 hod. - Uctění památky hrdinů 2. sv. války u klatovské radnice
Pietní akt zakončí státní hymny ČR a USA.
12.00-16.00 hod. - Dobová reprodukovaná hudba na klatovském náměstí
Ve 12 hodin přijede do Klatov na náměstí kolona vojenských
historických vozidel. Na Černé věži se rozezní zvon Vondra.

Město bude slavnostně vyzdobeno od 30. 4. 2021.
Máte-li možnost, přidejte se prosím i Vy.
Významné dny, jež znamenaly návrat svobody, si to zaslouží.

