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Obnovené sady...
Vážení Klatované,
v uplynulých týdnech jsem si
spolu s vámi se zájmem
prohlížel rozsáhlé záhony postupně rozkvétajících jarních
květin v městském parku.
Jejich výsadba byla součástí
již dokončených částí revitalizace Mercandinových sadů.
Těší mne, že jakmile to počasí
jen trochu dovolí, letošní jaro
se zdá být k pobytu venku
více než přívětivé, zaplní se
prostranství před kolonádou
nejen rodiči s dětmi a projíždějícími cyklisty, ale i dříve

Úterý 29. 5. 2018
Úterý 12. 6. 2018
narozenými návštěvníky. Začíná se tak postupně naplňovat cíl, k němuž zastupitelé
směřovali při rozhodnutí o zahájení obnovy parku jako
místa, kde obyvatelé města
bez ohledu na svůj věk najdou
odpočinek i aktivní vyžití.
Vzhledem k rozloze Mercandinových sadů (cca 11 ha)
budou další práce poměrně
intenzivně pokračovat také
v následujících měsících.
V jejich rámci proběhne
obnova cestní sítě včetně
veřejného osvětlení a rozsáhlých trávníkových ploch
jak v zadní části parku, tak
mezi ulicí 5. května (směr
Luby) a prostorem pod hrází
rybníka. Součástí stavební
činnosti bude rovněž kompletní rekonstrukce lávek
a mostů. Právě k ní můžeme
přistoupit především díky
tomu, že náš projekt byl
úspěšný v rámci výzvy IROP
– cyklodoprava II. Nesporným přínosem získaných
dotačních prostředků je, že
mosty a lávky budou opraveny souběžně s okolními zelenými plochami. S ohledem na
skončení administrativního
řízení by se mělo naplno začít
stavět na přelomu května
a června.
Je jasné, že bez určitých
omezení pohybu v parku to
nepůjde. Po zhotoviteli však
požadujeme, aby dnes již
hojně využívané opravené
části parku zůstaly pro návštěvníky otevřené i v průběhu prací. Postupně pak budeme chtít zpřístupňovat nově
vybudovaná dětská hřiště či
cvičební prvky pro seniory.

Příští jednání zastupitelstva

Úterý 22. 5. 2018 od 19.00 h
malý sál kulturního domu
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dětem. Věřím, že obnovené
Mercandinovy sady nám přinesou mnoho radosti a příjemně strávených chvil.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města
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Rozmanitosti nejen klatovské
Milí Klatované,
název pro tento příspěvek do
Zpravodaje jsem si „vypůjčil
z Balbína“, z práce Bohuslava
Balbína, českého jezuity,
historika, vzdělance, který
v Klatovech opakovaně pobýval a zřejmě tu i napsal text
(rozpravu) později nepřesně
nazvaný „Obrana jazyka
slovanského, zvláště pak
českého“ (dostupný v českém
překladu na internetu).
Vrcholným dílem tohoto muže
pak byla latinsky psaná
vlastivědná encyklopedie „Miscellanea historica regni
Bohemiae“ neboli „Rozmanitosti z historie Království
českého“, dílo zřejmě nedoceněné a málo známé. Proto je více
než záslužné, že se nyní etabloval tým, který chce toto změnit.
Miscellanea nejen balbínovská
Proto jsme uvítali, že se historické konference, jež se o posledním dubnovém víkendu konala v rámci projektu Barokní
jezuitské Klatovy, zúčastnili i editor (prof. Komárek) a překladatel (dr. Jiří Čepelák) v minulém roce vydaného prvního
dílu Balbínových Miscellaneí. Úctyhodný počin nakladatelství
Academia si po právu zasloužil ocenění. Balbína představili
nejen jako historika, ale i jako (de facto) prvního významného
českého přírodovědce a vzpomněli i odkazů, které se v knize
nalézají na Klatovy, Klatovsko a okolí. Nezbývá než doufat, že
knihu do svého fondu brzy zařadí i Městská knihovna, která se
spolu se spolkem Klatovské katakomby a SNK, s.r.o.
a Pavilonem skla zasloužila o konání letošního ročníku
Barokních jezuitských Klatov.
Oslavy osvobození
Možná nebudu sám, kdo zmíní oslavy osvobození, přesto
mně dovolte několik drobných poznámek. Oslavy začínají
tradičně na Zhůří, vždy 5. května, kde došlo k (zřejmě)
posledním bojům 2. světové války na území našeho okresu.
Tradičně se tu setkávají nejen zástupci měst Klatovy a Sušice
s delegáty amerického velvyslanectví v Praze, ale zejména

občané, kteří si i dnes chtějí připomenout, že svobodu do
našeho kraje a města na jaře 1945 přinesla americká armáda.
Pietní akt pokračuje shromážděním před klatovskou radnicí, na
obou místech přednese projev klatovský starosta. Troufám si
říci, že oba projevy, které letos Rudolf Salvetr přednesl, stojí za
přečtení. Oslavy však nejsou jen pietními akty. Koná se celá
řada akcí. Mezi mnohými bych rád ocenil výstavu připravenou
v Městském kulturním středisku v Klatovech „Orel a lev na
perutích svobody“ z osobní sbírky pana Miloše Ryneše
a krásný koncert Graffeho kvarteta na klatovské radnici. Skvělí
interpreti, nádherná hudba (Pavel Haas a Antonín Dvořák) byli
nejen důstojným, ale i příjemným začátkem oslav osvobození.
V Klatovech se pracuje
Ačkoliv prý není „taktické ani strategické“ pouštět se ve
„volebním roce“ do mnoha různých investičních akcí, které
„ztěžují lidem život“, jsem rád, že se v Klatovech pracuje
navzdory tomu. Akce mají podporu nejen starosty, ale i zastupitelů. I proto jsme postupně mohli „spustit“ opravy komunikací
a chodníků (z rozpočtu města plánujeme vynaložit více než
25 mil. Kč), revitalizaci Vrchlického sadů (rádi bychom je
slavnostně představili veřejnosti 15. 6. s programem „barokní
svatovítské noci“), intenzivně se opravují chodníky na náměstí.
Rozběhla se již i velká oprava jezuitského kostela (tu
organizuje a financuje církev, díky za to), záhy bude dokončeno
lanové centrum v Mercandinových sadech a začnou poslední
velké práce v tomto parku (viz příspěvek pana starosty),
probíhá rekonstrukce centrálního zásobování teplem
v Podhůrčí, SÚS Plzeňského kraje ve spolupráci s městem
rekonstruuje Plánickou ulici ... prostě v Klatovech se pracuje.
Věřím, že Klatované mají pochopení pro různé nesnáze, které
práce vyvolávají. Věřte, že se nesnáze snažíme minimalizovat
a práce koordinovat. Za to patří dík nejen zhotovitelům děl, ale
i hospodářskému odboru a odboru rozvoje města. Všichni přece
chceme, aby se město odělo do krásy, všímáme si proto
i aktivity soukromých investorů, kteří též pečují o své domy,
místa, své okolí.
Přeji Vám krásné jaro.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

2x foto: Karel Nováček
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V Mercandinových sadech byla obnovena Lípa svobody
Vážení občané,
několik měsíců po vzniku
Československa byly v Klatovech krátce po sobě vysazeny
dvě Lípy svobody. První vysadil Československý jezdecký
pluk č. 14 v Klatovech
1. 5. 1919. Vojáci při této příležitosti uspořádali májovou
slavnost. Druhá lípa byla vysazena Klatovany 4. 5. 1919
v Mercandinových sadech
poblíž kolonády. Organizace
aktu v parku se ujali zejména
studenti a sokolové. Týdeník
Šumavan tehdy citoval z projevu jednatele klatovského Sokola Ferdinanda Malkovského:
„Zasadili jste lípu posvátnou všemu lidu slovanskému jako
živoucí a viditelný památník našeho osvobození a zavazujete se
ošetřovat ji a šířit lásku ke všemu stromoví, aby z vlasti naší
stal se jediný, veliký krásný sad, zemský ráj, jak zpíváme ve své
národní hymně. Jste šťastni, že dočkali jste se již na prahu
života dějinného osvobození své krásné vlasti, pro níž otcové
a bratři vaši krváceli, a na jejíž oltář i mnohý z našich
nejdražších položil život. Při svaté památce těchto národních
hrdinů slibte si dnes slavnostně, že ze všech sil již nyní se
přičiníte, abyste pilnou prací ve škole a sokolskou ukázněností
v celém životě připravili se na vážné povinnosti řádných synů
a dcer svého národa.“ Myslím, že i dnes si můžeme vzít z jeho
slov příklad.
Původní lípa se dnešních dní bohužel nedožila. Rozhodli
jsme se ji tedy nahradit u příležitosti výročí osvobození města
americkou armádou v roce, kdy si připomínáme 100. výročí
založení Československa. Novou lípu jsme slavnostně vysadili
v pátek 4. 5. 2018 v zadní části Mercandinových sadů za účasti
několika spolků, organizací, armády a policie. Členové Klubu
3. armády v Klatovech, kteří vysazení lípy iniciovali, přišli
v dobových uniformách. Atmosféru vysazování první klatovské
Lípy svobody před 99 lety připomnělo vystoupení dětského
folklorního souboru Šumavánek působícího pod TJ Sokol
Klatovy. I v roce 1919 byli přítomni zástupci města a spolků
a na dochovaných dobových fotografiích jsou vidět účastníci
v krojích.

Akce Zdravého města Klatovy
Dne 26. 5. 2018 se bude konat již 7. ročník AVON pochodu
v Klatovech. Pochod, který bude zahájen na náměstí, povede
tradiční nenáročnou trasou městem. Na závěr pochodu
vysadíme na travnatém pásu u hradeb v Plzeňské ulici další
pěkně kvetoucí keř. Toto se už stalo za uplynulá léta tradicí
a z voňavých keřů zde postupně vzniklo malé „AVON zákoutí“.
Program na náměstí bude od 11.00 do 15.00 hodin,
jeho součástí bude od 14.00 hodin vystoupení zpěvačky
Ilony Csákové s kapelou.
Následující měsíc, ve středu 27. 6. se uskuteční akce na
sportovním areálu na Vodojemu s názvem „Táhneme za jeden
provaz“, která propojí aktivity handicapovaných a zdravých
lidí. Zapojí se do ní několik klatovských škol.

Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
25. 5. | pátek | 8.00 – 16.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výpěstků a potravin.

22. 6. ǀ pátek ǀ 8.00 – 16.00 ǀ náměstí Míru ǀ
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výpěstků a potravin.

VÝSTAVY:
17. 5. | čtvrtek | 17.00 | KD II. patro klub. 204, vchod vrátnicí |
KAREL FOUD - Činnost amerického letectva nad územím
předmnichovského Československa.

22. – 23. 6. | pátek – sobota | letní kino |
Café Jednorožec | Bistro Vlaštovka |
Čajovna U Naší milé Paní | Music club Střelnice |
STRÝC OF KLATOVY
Čtvrtý ročník ojedinělého multižánrového hudebního festivalu na
pěti místech v centru Klatov.

19. 5. | sobota | 17.00 | KD II. patro klub. 204, vchod vrátnicí |
FILIP VOJTÁŠEK
Železnice a silnice na klatovsku pod palbou hloubkařů.
24. 5. | čtvrtek | 17.00 | KD II. patro klub. 204, vchod vrátnicí |
MICHAELA VYHNISOVÁ
Jak můj dědeček zahájil leteckou válku aneb vzpomínky na
českého pilota u R.A.F. Jaroslava Vyhnise.
Výstava k výročí osvobození ve spolupráci s Klubem 3. armády
v Klatovech, Rotou Nazdar o.s. a Czech Spitfire Clubem.
Do 30. 6. ǀ pracovní dny ǀ 9.00 – 16.00 ǀ II. patro, chodba KD ǀ
FOTOKLUB KLATOVY - výstava fotografií.
PŘIPRAVUJEME:
4. – 9. 6. | pracovní dny | 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD ǀ
MY A PŘÍRODA – výstava výtvarných a fotografických prací
dětí a mládeže na téma „PŘÍRODA“.
9. 6. | sobota | 9.00 | KD Klatovy | MY A PŘÍRODA |
Pěvecká soutěž dětí a mládeže na téma „PŘÍRODA“.
Vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže.
15. 6. – 13. 7. | pracovní dny | 9.00 – 16.00 ǀ galerie Atrium KD ǀ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
Vernisáž 14. 6. od 17.00 hod.
16. – 17. 6. | sobota – klatovská Hůrka, neděle – letní kino |
KLATOVSKÉ DIVADELNÍ SLAVNOSTI
- přehlídka amatérských divadelních spolků a společností.
21. 6. | čtvrtek | 17.00 | KD Klatovy | PŘEDSTAVUJÍ SE…
Vystoupení souborů působících při MKS Klatovy.

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
Regionální televize z Klatovska a Šumavy
Zprávy z regionu - každý týden od pondělí do neděle 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.
1. – 6. 5. „Chodská svarba“ 2/2
8. – 13. 5. Janovičtí ochotníci - Uličnice 1/2
15. – 20. 5. Janovičtí ochotníci - Uličnice 2/2
22. 5. – 27. 5. Šumavský sraz Dněpr-Ural
29. 5. – 3. 6. Balada pro banditu 1/2 - Sušice
Od středy do neděle MAGAZÍNY.
Pořad od čtvrtka do neděle Filmy z archivu, Limuzína a další pořady.
Vysíláme na kabelových TV a na internetu - www.filmpro.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE:
BRIGÁDA NA ČERNÉ VĚŽI
Na nadcházející turistickou sezónu nabízíme brigádu na Černé věži.
Jedná se o prodej vstupenek a suvenýrů a poskytování informací
návštěvníkům. Vhodné také pro studenty nebo seniory.
Nástup možný ihned. Více informací na telefonu: 724 823 466,
emailu: info@mksklatovy.cz nebo v budově kulturního domu.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí 9.00-13.00, 13.30-17.00,
úterý-čtvrtek 9.00-13.00, 13.30-16.00, pátek 9.00-13.00, 13.30-15.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz a na
IC Klatovy, Vídeňská 66.
Pro zasílání programů s předstihem se zaregistrujte na
www.mksklatovy.cz. Z akcí MKS je vždy natočena reportáž, ke
zhlédnutí na www.filmpro.cz
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/

Akce v Městské knihovně Klatovy
– květen
VÝSTAVY:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Lenka Štěrbáčková – Malované šperky
Galerie knihovny:
MŠ Máchova – Rok v naší mateřské škole
Půjčovna pro dospělé čtenáře:
Jaroslav Kříž – Fotografie Šumavy

2018

Čtvrtek 17. května, od 17 hodin, společenský sál knihovny
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. – přednáška na téma
1618–2018, 400 let od stavovského povstání – na cestě k Bílé hoře.
Čtvrtek 24. května, od 18 hodin, společenský sál knihovny
Dan Kadlec – Indonésie – LOMBOK
Během přednášky se podíváme na Lombok, jeden z menších
indonéských ostrovů. Vypravíme se na Rinjani, druhou nejvyšší sopku
Indonésie, do lesů s mnoha vodopády na jeho úbočí i na nádherné pláže
na jižní straně ostrova.
Čtvrtek 31. května, od 18 hodin, společenský sál knihovny
Městská knihovna Klatovy srdečně zve na slavnostní prezentaci nové
knihy Anny Vlčkové – Krev anděla. Její děj, odehrávající se na
Šumavě v letech 1928–1946, vznikl podle skutečné události na základě
vyprávění paní Gerlindy Chroustové.
Hudební doprovod Duo Musette – písně v hebrejštině a v jidiš.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz a na
sociálních sítích knihovny.
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Stálá divadelní scéna Klatovy – květen 2018 www.divadlo.klatovynet.cz
16. středa od 19.30, divadlo Klatovy – vstupenky již v prodeji
DÍVČÍ VÁLKA - F. R. Čech. Představení Dívčí válka je
nejnavštěvovanější divadelní komedie všech dob pojednávající
o věčném boji mezi muži a ženami. Čechovo prozatímně osvobozené
divadlo Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří
Štědroň, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Martina
Štastná, David Voráček, Martha Olšrová, Anna Kadeřávková a další.
vstupné Kč 360,-/340,-/320,17. čtvrtek od 17.00 a od 18.30, divadlo Klatovy
DĚTI V AKCI
Během večera se představí děti z tanečních kroužků, které působí při
DDM Klatovy. V prvním bloku budou vystupovat menší děti a od 18.30
ty starší, zkušenější. V divadle se představíme již po čtvrté. Uvádíme ve
spolupráci se Sálou divadelní scénou Klatovy.
18. pátek v 17.30, divadlo Klatovy – prodej vstupenek od 23. 4. 2018
ZAFOUKEJ VĚTŘÍČKU
Dětský folklorní soubor Šumavánek ve spolupráci se Stálou divadelní
scénou Klatovy pořádají hudebně-taneční pořad k oslavě narozenin.
V letošním roce je tomu 35 let, kdy se opět začaly scházet děti
v Šumavánku a rozdávat radost lidovou písničkou a tancem. A jak se jim
to daří nyní? Přijďte se podívat. Vstupné: 150,- Kč.
29. úterý od 18.00, divadlo – jeviště /aréna/ Klatovy - postranní vchod
z náměstí – Varhanní koncert studentů ZUŠ J. Kličky Klatovy a ZUŠ
T. Brzkové Plzeň
Pořádáme ve spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy.

31. čtvrtek od 19.30, předplatné skupiny C, divadlo Klatovy
LÍBÁNKY NA JADRANU - Režie: Patrik Hartl, Studio DVA divadlo
Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce
i v pětadvaceti, dvojčatech, prázdninovém opalování, šnorchlování
a koloběhu života nejen na Jadranu. Hrají: Eva Holubová, Bob Klepl,
Marika Šoposká, Václav Jílek/Štěpán Benoni
Připravujeme na červen:
18. pondělí od 19.30, divadlo Klatovy – vstupenky od 16. 4. 2018
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH - Richard Alfieri
Světově proslulý divadelní hit. Šest týdnů tance, šest týdnů porozumění
a hledání společné řeči. Madame Lili Harrison si najme Michaela
Minettiho, aby ji naučil swing, tango, valčík, foxtrot, ča-ču a moderní
tanec. Oba prochází těžkým životním obdobím a i přesto, že spolu
zdánlivě nemají nic společného, nakonec najdou společnou řeč
a vzájemně si pomůžou... Režie: Zdeněk Dušek – Divadlo Bolka
Polívky. Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus
19. úterý od 19.30, divadlo Klatovy – prodej vstupenek od 16. 4. 2018
MANUÁL ZRALÉ ŽENY – HALINA PAWLOWSKÁ
Halina Pawlowská tvrdí, že když slyší slovo „zralá“, vybaví se jí sýr,
u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat. Zároveň ale říká, že zralost je
báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už
pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste
jedinci s moudrým pohledem na svět. Účinkuje: Halina Pawlowská
Rezervace a prodej vstupenek: tel. 376 320 043, mobil: 775 440 777
e-mail: predprodej@divadloklatovy.cz
On-line rezervace a prodej vstupenek: www.divadlo.klatovy.net

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - příspěvková organizace
Kulturní akce na květen 2018
Hostašova ul. č.1, 339 01 Klatovy IV., tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, www.muzeum.klatovynet.cz
Otevírací doba duben:
út–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
so, ne, st. svátky 13.00–17.00 hodin
Jednotné vstupné na všechny výstavy do celé hlavní budovy muzea:
plné:
60,- Kč
snížené:
30,- Kč
rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti)
140,- Kč
hromadné (pro školní výpravy MŠ, ZŠ, SŠ)
20,- Kč
Dlouhodobé výstavy:
Muzeum dětem výstava hraček a loutek ze sbírek muzea.
Sběratelé, mecenáši, muzejníci cyklus výstav složený z částí Mecenáš
muzea Ševcovic – výstava k poctě klatovského rodáka, Věci všední,
přesto neobyčejné – výstava z nejrozsáhlejších sbírkových souborů,
které byly klatovskému muzeu věnovány a Zakladatelé moderní
regionální historiografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a jejich
spolupracovníci – výstava věnovaná historikům a sběratelům našeho
muzea.
Výstavy v hlavní budově muzea:
do 3. 6. 2018 | Šperk, ozdoba ženy – výstava ze sbírek klatovského
muzea, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Muzea Karlovy
Vary a Střední umělecké školy v Turnově.
do 3. 6. 2018 | Fochtle a voháňky – výstava vějířů ze sbírek
klatovského muzea.
do 3. 6. 2018 | Drahé kameny v klenotnictví – ukázka kamenů
užívaných v klenotnictví ze sbírek muzeí a soukromých subjektů
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA:
29. 5. 2018 | úterý | 17.00 | vstupní sál muzea | Šperk, ozdoba ženy
– komentovaná prohlídka k výstavě s kurátorkou výstavy PhDr. Miladou Čermákovu a Mgr. Karolinou Vítovcovou; vstupné 60/30 Kč.

PŘEDNÁŠKA:
29. 5. 2018 | úterý | 17.00 | přednáškový sál |
Drahé kameny v klenotnictví – přednáší soukromý sběratel minerálů
Libor Škubal; vstupné 60/30 Kč.
Mimořádné kulturní akce
18. 5. 2017 | pátek | Den muzeí – v tento den je do všech výstav
v muzeu volný vstup.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce
Nám. Míru 149, Klatovy I.; telefon: 739 235 184, 376 326 362;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, lekarna@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Martina Salvová.
Otevírací doba květen: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00;
Vstupné do barokní lékárny: plné 80,- Kč, snížené 50,- Kč; rodinné
190,- Kč (max. 2 dospělí a 3 děti); hromadné 30,- Kč (pro školní
výpravy MŠ, ZŠ, SŠ);
Možnost zakoupení společné vstupenky do barokní lékárny
a klatovského muzea (plné 110,- Kč; snížené 60,- Kč; rodinné
250,- Kč; hromadné 40,- Kč)
Prohlídky se v otevírací době konají při minimálním počtu 5 osob.
Návštěvu této památky mimo otevírací dobu je možno domluvit
v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 739 235 184 (pouze pro
skupiny nad 15 osob), mimořádné vstupné: 120/80 Kč.
18. 5. 2017 | pátek | Den muzeí – v tento den je do barokní lékárny
volný vstup
Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice čp. 133, 341 01 Horažďovice; tel.: 376 323 525,
721 721 908;
e-mail: info@muzeumklatovy.cz, skanzen@muzeumklatovy.cz;
kontaktní osoba: Libor Kodýdek.
Otevírací doba květen: zavřeno.
Návštěvu mimo otevírací dobu je možno domluvit v dostatečném předstihu na telefonním čísle: 721 721 908, mimořádné vstupné: 80/40 Kč
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Jaro v PASKu
Ještě do 8. 5. 2018 mohou návštěvníci Pavilonu skla vidět výstavu
Čeští světci v šumavské lidové podmalbě, která je krátkou
procházkou tradičním lidovým uměním podmalby na skle.
Výstava představuje historickou podmalbu na dílech zapůjčených
laskavě ze sbírek muzeí v Klatovech, Domažlicích, Plzni
a Národního muzea v Praze. Také jsou zde zastoupena díla
lidových umělců nedávné minulosti (Václav Hrabánek)
i současnosti (Jaroslava Korandová). Jde o projekt připravený
u příležitosti 12. ročníku Barokních jezuitských Klatov a vedle sv.
Václava, Jana Nepomuckého a dalších je zde i několik podmaleb
na skle s Pannou Marií Klatovskou.
Na dalších několik týdnů bude pavilon patřit současným
sklářům. Šest sklářských dílen se představí svým barevným
a hlavně hutním sklem ve výstavě Příběhy českých sklářských
ateliérů. Z účastníků má nejblíže do Klatov Jan Gábor ze Sušice.
Docela daleko to pak mají skláři ze severních Čech – Zdeněk
Kunc z Radvance u Nového Boru, Florianova huť z Častolovic
u České Lípy a Zdeněk Petr z Jesenného u Železného Brodu.
Skláře z Vysočiny pak reprezentuje Ateliér Valner z Přibyslavi
a moravské Atelier Morava z Vizovic. Mnohotvárná produkce
těchto skláren a umělců ukazuje, že pro české a moravské sklo je
stále typická až neuvěřitelná kreativita a technická virtuozita.
Výstava potrvá do 14. 6. 2018.
Jako doprovodný program k této výstavě jsme připravili akci
Sobota se sklářskými ateliéry, která se bude konat 26. 5. od 10
do 17 hodin v zahradě PASKu. Ten den se zde rozhoří sklářská
pec a skláři se svými pomocníky budou předvádět různá kouzla se
sklem. Předváděny budou vedle toho i jiné techniky – například
výroba lamp z vitrážového skla (Tiffany lampy). Jednotlivé

Hnědé kontejnery na bioodpad
V jarním období byly jako každoročně umístěny v Klatovech
a jeho integrovaných obcích hnědé kontejnery na BIO odpady.
Po zkušenostech z předchozích let upozorňujeme naše občany, že
tyto kontejnery jsou určeny p o u z e n a b i o o d p a d.
Ostatní druhy odpadů do těchto kontejnerů nepatří. Tím, že do
hnědých kontejnerů je ve velké míře odhazován i ostatní
komunální odpad, není možné sebraný biomateriál dále využívat
v kompostárně, která byla k tomuto účelu zřízena, ale bohužel
tento materiál končí na skládce komunálního odpadu. Tím
dochází ke snižování produkce kompostu na kompostárně, který
je dále využíván pro rekultivační práce – tedy takto vytříděný
odpad přináší městu další užitek. Naopak je město nuceno vynakládat další finanční prostředky za uložení materiálu na skládce.
Mezi bioodpad patří:
tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad
včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu
drobných zvířat atd.
Mezi bioodpad nepatří:
pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad),
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, sáčky
z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Děkuji všem, kteří třídí odpady a dodržují základní pravidla
třídění.
Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy

ateliéry tu budou mít také vlastní stánky, v nichž představí širší
paletu svých výrobků, které budou prodávat. Návštěvníci tak
budou mít jedinečnou příležitost ke koupi kvalitního českého
skla mnoha tvarů, dekorů i v různých cenových relacích přímo od
jeho výrobců. Najdou zde vše od malých těžítek až po náročně
dekorované vázy či mísy. Srdečně zveme na tuto unikátní akci,
kterou nebylo vůbec snadné zorganizovat.
Podrobnosti o konání všech akcí budou postupně
zveřejňovány na www.pask-klatovy.cz.
Jitka Lněničková
kurátorka Pavilonu skla
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Na podporu třídění a recyklace baterií projede republiku
spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky,
Recyklojízda
včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní
Na podporu třídění a recyklace baterií projede v červnu
Českou republiku již podruhé tým Recyklojízdy. Tříčlenná
skupinka nadšenců na elektrokolech si dala za cíl zdolat za
10 dní 800 kilometrů. Na cestu se vydá 13. června 2018
z Frenštátu pod Radhoštěm. Cílovým místem bude 22. června
2018 město Cheb. Na cestě bude mít 24 zastávek v českých
a moravských městech. Jednou z nich budou i Klatovy.
„Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi
lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se někomu mohou zdát
baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet
na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím
životní prostředí,“ říká Eva Gallatová, která je členkou týmu
Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou společnost
ECOBAT, která v České republice zajišťuje zpětný odběr
a recyklaci baterií.
Vzkaz od Recyklojízdy: Přineste nám baterky
V Klatovech bude mít Recyklojízda svou zastávku
20. června v 11.30 – 12.00 hod na sběrném dvoře,
Dr. Sedláka 782. Půjde o krátké setkání s obyvateli, školáky
a se zástupci městského úřadu. Tým Recyklojízdy už nám dnes
vzkazuje: „Největší radost nám uděláte, když nám přinesete
použité baterie. Na kolech je sice neodvezeme, ale rádi se pro
ně po Recyklojízdě vrátíme.“
Použité baterie pro Recyklojízdu můžete už nyní
odevzdávat ve sběrném dvoře.
Recyklojízda je otevřený projekt, a pokud si vedle sběru
baterií chcete užít i společné zážitky, můžete se k týmu
Recyklojízdy připojit a část nebo celou cestu s nimi zdolat na
kole či elektrokole. Bližší informace o trase jsou k dispozici na
webu recyklojizda.ecobat.cz.
Zatím jen polovina baterií končí na recyklaci, pojďme to
změnit!
Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány
do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc,
protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí
přírodě. A to je hlavní cíl Recyklojízdy – přesvědčit lidi, aby
použité baterie odevzdávali na recyklaci. Když hodíte baterii
do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve

a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc
k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu
neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci
z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména
kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

Sběrných míst je v ČR už přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou
červené venkovní kontejnery na třídění drobných
elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získává odevzdávání
baterií v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do
supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. A pokud ještě
nevíte, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete ve
vyhledávači mapa.ecobat.cz.
Kontakt pro další informace:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, PR Manager
mail: jana.cechova@open-com.cz
tel.: + 420 603 574 631
Město Klatovy
Ing. Libor Hošek – vedoucí odboru ŽP
mail: lihosek@mukt.cz
tel.: +420 376 347 353, +420 602 230 000
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Provoz na letišti v Klatovech v roce 2018
Blíží se začátek sezóny 2018 na klatovském letišti a rádi
bychom Vás informovali o dění v areálu letiště a zároveň
i pozvali na veškeré plánované akce.
Tak jako v minulých letech se i nadále společnost Pink
Aviation, spol s r.o. spolu s Pošumavským aeroklubem Klatovy
snaží vyhovět požadavku vedení města Klatov na zkrácení
hlavní letové sezóny a zmírnění hlukové zátěže. Veškerou
letovou činnost v České republice řídí Řízení letového provozu
Praha, jež určuje oběma společnostem pravidla létání. Společně
se starostou města Klatov jsme s „leteckými úřady“ projednali
rozšíření vzdušného leteckého koridoru, zejména s ohledem na
stoupání letadel. Oproti minulosti je stanoven tak, aby se co
nejvíce vyhýbal hustě zastavěným oblastem a tím se omezila
i nadměrná hlučnost. Pošumavský aeroklub Klatovy jako
provozovatel letiště Klatovy není lhostejný k názorům obyvatel
Klatov a okolních obcí v regionu. V rámci organizace svého
vlastního provozu vydal opatření, která mají za cíl výrazně
omezit přelety nad obcemi v blízkosti letiště motorovými
letadly. Změněna bude i Letecká informační příručka, která
stanovuje trasy letů po okruhu, minimální přeletové výšky atd.
Tyto organizační pokyny jsou závazné pro celou leteckou
komunitu, která přiletí do oblasti Klatov.
Hlavní parašutistická sezóna je rozdělena do 3 etap:
1. 26. 4. 2018 až 19. 5. 2018,
2. 15. 6. 2018 až 24. 6. 2018,
3. 26. 7. 2018 až 19. 8. 2018.

Areál klatovského letiště je
hojně navštěvován nejen sportovními parašutisty, ale je také
atraktivním turistickým cílem.
Diváci se mohou i letos těšit na
zajímavé události jako vector
festival (18.–24.6.), kterého se
zúčastní parašutisté z celého
světa. V srpnu pak budou následovat atraktivní a oblíbené
závody na vysokorychlostních padácích nad vodní hladinou
Canopy piloting PINK open‘ (15.–19. 8.).
V letošním roce si opět nenechte ujít „Den otevřených
dveří“. Po úspěšné realizaci a kladných ohlasech z minulého
roku chystáme opět Den otevřených dveří. Proběhne při
příležitosti zahájení 3. etapy parašutistického provozu. Můžete
se těšit na prohlídky letadel, příjemnou atmosféru, výherní
soutěže a zajištění atrakcí nejen pro nejmenší. Termín konání
bude upřesněn v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Děkujeme vám za vstřícný přístup k naší činnosti. Jsme
přesvědčeni, že krom určité zátěže po dobu hlavní letové
sezóny jsme pro Klatovy rovněž přínosem. Každoročně do
našeho města díky klatovskému letišti zavítají i tisíce
návštěvníků. O probíhajících akcích vás budeme pravidelně
informovat a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím
obraťte.
Zdeněk Sklenář, Pošumavský aeroklub Klatovy
Petr Hlaváček, Pink Aviation, spol. s r.o.
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