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Snižování nároků je cesta do pekel

Vážení Klatované,
„Tak už nám to zase začalo…“
Slova, možná povzdech, jenž
zazněl během prvního školního
dne v mnoha rodinách, které mají
děti školou povinné. Odpovědět
jednoznačně na to, co nám vlastně
začalo, není jednoduché.
Každému přece jen něco
jiného. Žákům a studentům dny,
kdy se chvíle prázdninových
radovánek promění alespoň
částečně v pevný řád daný školním
rozvrhem a termíny zájmových
činností či tréninkových hodin.
Rodičům starost s naplánováním času svých potomků tak, aby
jim dle svého nejlepšího svědomí
poskytli co nejvíce podnětných
činností. Nezanedbatelnou roli při
jejich rozhodování pak hraje

i obava, aby se děti bezcílně
netoulaly, nezakrněl jejich talent
a měli je zároveň pod dohledem.
Při vlastním pracovním vytížení
a seberealizaci to je pro zodpovědné rodiče úkol skoro nadlidský.
A tak jim nezbývá, byť mají nemalé, často zbytečné pochybnosti
o kvalitě jejich výchovného
působení a míře přísnosti, než
povolat, v lepším případě zdvořile
požádat o pomoc prarodiče. Ti
pomohou velmi rádi. Co naplat.
Pocit povinnosti a zodpovědnosti,
ale i radost z užitečnosti je silnější
než vlastní koníčky nebo podzimní
odpočinek na chatách.
„Povinnost“ je dle mého soudu
tím nejvýznamnějším, co počátek
září přináší.
Ze zcela pochopitelných důvodů nejvíce doléhá na prvňáčky,
kteří usedají do školních lavic poprvé ve svém životě. Jsem hluboce
přesvědčen, nejen ze své profesní,
ale i čisté osobní zkušenosti, že se
jedná o naprosto přelomový
životní skok. „Chci“ najednou
nahrazuje „měl bych“ nebo přímo
„musím“. Najít rovnováhu mezi
těmito pojmy a jejich naplněním
v životě každého z nás je velmi
složitý a křehký proces. K radosti
z úspěšného, na vlastní život
všestranně připraveného potomka
vede cesta pořádně trnitá. Vyžaduje od nás dospělých obrovskou
míru trpělivosti, rozpomenutí se na
svoje vlastní školní a studentské
úspěchy i nezdary a velmi často
přemáhání se a odsunutí vlastního

pohodlí a chtění na druhou kolej.
Strastiplnou cestu si můžeme
do značné míry ulehčit. Pomůže
nám k tomu důvěra, spolupráce
a respekt. Právě na nich by měl být
naprosto přirozeně založen vztah
s učiteli. Při zahájení školního
roku na ZŠ v Čapkově ul. jsem si
právě tento aspekt dovolil připomenout osobně. Platí však úplně
stejně i na ostatních klatovských
školách.
Máme jednu velkou výhodu.
Pracují na nich velmi kvalitní,
odborně zdatní učitelé. Nepotýkáme se zatím s problémy, kdy
v jiných městech za katedry
nastupují lidé naprosto bez kvalifikace a vztahu k tomuto těžkému,
ale krásnému povolání. Doufám
proto, že u našich zákonodárců
zvítězí rozum i v době, kdy v celé
zemi chybí tisíce učitelů. Nepodlehnou snad krátkozrakým
nápadům, aby se místo hledání
různorodé motivace budoucích
pedagogů vydali cestou snižování
nároků na jejich vzdělání. Byla by
to cesta do pekel a doplatily by na
ni především naše děti.
Vážení rodiče, přeji Vám,
abyste dokázali pro své děti najít
potřebnou míru rovnováhy mezi
povinnostmi, časem pro odpočinek a jejich vlastním zabavením
se. Překonání nezdarů a každý
úspěch pak bude vaší společnou
radostí.
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města

Foto z televizního záznamu FILMpro Klatovy - Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126.
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Refektář jezuitské koleje a jeho osudy
Vážení čtenáři Zpravodaje,
významnou část architektonické
tváře Klatov vytvořili v 17. a 18.
století čeští jezuité. Zapsali se tak
nesmazatelně do dějin našeho
města. Vybudovali zde výjimečný
komplex budov, který sdílel jejich
osudy a který se odchodem
jezuitů z města (po roce 1773)
„osamostatnil“. Z koleje se stala
kasárna, ze semináře pivovar,
gymnázium bylo ještě čas od času
využíváno k výuce, aby se posléze stalo částí divadla, jen kostel
sloužil svému účelu po staletí.
Budovám jezuitského komplexu byla v posledních více než
dvaceti letech věnována významná pozornost. Postupně jsou opravovány a rekonstruovány. Na počátku 90. let 20. století část z nich,
jezuitskou kolej a seminář, získalo město Klatovy. To řešilo jejich
další osud. Prozřetelným se ukázalo situovat do jezuitské koleje
městskou knihovnu, městský ústav sociálních služeb, stejně jako
některé úřady („občanky, pasy“, odbor výstavby a územního
plánování atd.). Nemalé investice zachránily budovy před zkázou.
V případě semináře byla alespoň opravena střecha, na svůj další osud
však stále čeká. Společně s katolickou církví město dokázalo vyřešit
i osud proslulých klatovských katakomb. Katakomby byly
rekonstruovány, vznikla zde výjimečná expozice, kterou ročně projde
více než 45 tisíc návštěvníků.
Nejvýznamnější část jezuitského komplexu – jezuitský kostel –
právě nyní prochází náročnou rekonstrukcí, jejíž náklad přesahuje 100
mil. Kč. Půjde-li vše dle plánu, bude moci místní římskokatolická
farnost a plzeňské biskupství kostel představit veřejnosti koncem příštího podzimu. Již letos se však klatovské veřejnosti otevře refektář
jezuitské koleje, který nákladem převyšujícím 36 mil. Kč opravuje
město Klatovy (a jsme rádi, že částkou 8 mil. Kč přispěl i Plzeňský
kraj). Rekonstrukcí semináře, ambitové chodby a přilehlých
„kluboven, kdysi cel“ se završí celá revitalizace jezuitské koleje.
Jezuité přišli do Klatov v březnu roku 1636 a ještě téhož roku
otevřeli první třídu svého latinského gymnázia. Díky pečlivé
„přípravné práci“ P. Vojtěcha Chanovského měli první jezuité „i kde
hlavu složit“, jak píše současný jezuitský historik P. Miroslav Herold.
Možná Vás překvapí, že k prvním jezuitským klatovským majetkům
patřily domy po bývalém klatovském rychtáři Danielu Korálkovi. Ty
získal nechvalně známý císařský plukovník Martin de Hoeff Huerta
při pobělohorské konfiskaci Korálkova majetku a po naléhání
Vojtěcha Chanovského je již v roce 1635 daroval jezuitům. Ihned poté
jezuité založili v Klatovech rezidenci, která byla v roce 1642 povýšena
na kolej, mimochodem osmnáctou v české jezuitské provincii.
Rozšiřování působnosti jezuity vedlo k náročné stavební činnosti,
která je dodnes viditelná a podílí se nesmazatelným způsobem na
půvabu klatovského panoramatu. Jen pro připomenutí – jezuité tu
postavili kostel, kolej, seminář, gymnázium.
Výstavbu koleje zřejmě umožnily velkorysé dary, jež jezuité
získali na počátku 50. let 17. století. Nejprve v roce 1651 odkázala
Lucie Otilie Libštejnská z Kolovrat, rozená hraběnka Martinicová,
klatovské koleji 50 000 zlatých rýnských, její bratr Jiří Adam Bořita
z Martinic poté přidal dalších 10 000 zlatých a Martinicové se tak stali
patrony místní jezuitské koleje. Jezuité měli dostatek peněz a mohli
stavět! Nejvíce stavby ovlivnil rektor P. Theodor Moretus. V roce
1654 pozval do Klatov stavitele Carla Luraga, aby s ním uzavřel
smlouvu na výstavbu koleje. Z pramenů, jak píše již zmíněný
Miroslav Herold, vyplývá, že Lurago stavěl kolej dle vlastních plánů,
ty však vycházely z Moretových návrhů. Moretus byl v Klatovech na
vrcholu svých sil a projevil to i v úvaze o klatovském jezuitském

areálu. Oproti původnímu plánu určil kostelu místo s pohledem na
náměstí a vlastně tak „narýsoval“ základní dispozici klatovského
jezuitského komplexu, jak ji dnes známe. Pravděpodobně se zasloužil
i o typologii staveb. Plány byly hotové, postupně se podařilo získat
pozemky, 13. dubna 1655 byl položen základní kámen koleje,
24. dubna 1656 pak základní kámen kostela. Soustředíme-li se nyní
pouze na kolej, jíž je refektář součástí, platí, že stavba pokračovala
velmi rychle, možná i trochu nedbale a ukvapeně. Již v roce 1665 řešili
jezuité nutné opravy a úpravy koleje. Tehdy si pozvali nového
architekta a stavitele Giovanni Domenica Orsiho, který tu kdysi
působil jako Luragův polír (1656-1657), aby dostavěl kostel a upravil
kolej. Orsi dílo dokončil do podoby nám dnes známé.
Po jezuitech využívali budovy koleje vojáci. Nejslavnější z nich
byli klatovští dragouni. Ve vojenské tradici pokračovala československá armáda.
Dnes budova koleje žije, je vytápěna, větrána, její umírněná
barokní krása oslovuje většinu z nás. Nicméně až donedávna refektář,
situovaný na jejím západním a severním křídle, v prvním nadzemním
podlaží, opraven a využíván nebyl. Usilovali jsme o jeho rekonstrukci,
snažili jsme se získat různé dotace na projekt jeho obnovy – neúspěšně. V roce 2018 zastupitelstvo města rozhodlo projekt uskutečnit.
Bezpochyby napomohla i podpora Plzeňského kraje ve výši 8 mil. Kč,
kterou jsme obdrželi. Práce započaly v říjnu minulého roku, záhy
budou dokončeny. Nové jsou veškeré izolace, rozvody vody,
kanalizace, elektroinstalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika,
omítky, obklady, dlažby a parketové podlahy. Opravena je fasáda,
decentně restaurována je krásná štuková výzdoba. Vzniká tak
komplexní společenské centrum, kde bude možné konat koncerty,
výstavy, přednášky, společenské akce, jednání zastupitelstva. Budeme
dbát na to, aby se „refektář“ stal součástí společenského života města
a trochu i „odtížil“ slavnostnímu sálu klatovské radnice.
V následujících týdnech a měsících budou dokončeny všechny
interiérové dodávky. Slavnostně bychom chtěli refektář a jeho zázemí
představit klatovské veřejnosti o víkendu 29. a 30. listopadu. Plánujeme zajímavý program, jehož součástí bude i koncert Kolegia pro
duchovní hudbu, které zde účinkovalo i v době, kdy refektář na svoji
rekonstrukci teprve čekal. O posledním listopadovém víkendu bude
v refektáři a v katakombách den otevřených dveří, aby se Klatované
mohli podívat, co vše se zde změnilo. Dokončením rekonstrukce
refektáře se završí revitalizace klatovské jezuitské koleje. Díky všem,
kteří se na projektech obnovy v jezuitském komplexu budov
podíleli! Zbyde nám již „jen“, jak už jsem zmínil, najít nový program
a život pro bývalý seminář/sodovkárnu. Bude to nemalý úkol.
Přeji Vám hezké září.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města

foto: Karel Nováček
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Aktivity pro seniory
Vážení občané,
necelý rok mají klienti Domova
pro seniory v Klatovech
a v Újezdci k dispozici systém
video procházek po celém
světě „Spoteee“. Toto zařízení
jim umožňuje na základě
vlastního pohybu – na způsob
šlapání na kole – projíždět
různá města i cesty přírodou.
Krajina se zobrazuje před nimi
na obrazovce dle jejich rychlosti jízdy. Přístroje byly do
domovů zakoupeny jako
nadstavba pro trávení volného
času seniorů z výtěžku loňského Klatovského klášterního
bazaru. Bez této podpory by to nešlo. Senioři si toto zařízení
velmi oblíbili a je u něj stále plno. O tom jsem se ostatně
přesvědčil při své zářijové návštěvě klatovského domova. Jsem
rád, že jim zařízení dělá radost. Cestovat můžou po metropolích
Evropy i v krajinách s krásnou přírodou. Programů je zde
dostatek, takže si vybere každý a senioři jsou navíc motivováni ke
cvičení. Zařízení je používáno také v rámci reminiscenční terapie
a procvičování paměti.
Začátkem září pořádala Oblastní charita Klatovy druhý ročník

Senior festivalu na prostranství mezi děkanským kostelem
a čajovnou U Naší milé Paní v Pavlíkově ulici. Sešli se zde klienti
ze zařízení Charity i Městského ústavu sociálních služeb
a myslím, že si to užili. Vznikla zde nová zajímavá příležitost pro
setkávání a pobavení seniorů. Zároveň dochází k netradičnímu
oživení dalšího klatovského zákoutí. V programu vystoupilo
několik kapel a děti si připravily módní přehlídku. Součástí byly
i stánky sociálně terapeutických dílen a návštěvníci si mohli po
celou dobu akce prohlédnout výstavu fotografií ze života seniorů.
Není to však zdaleka jediná příležitost. Každoročně se v Klatovech koná maškarní ples seniorů, který pořádá Klub seniorů
Klatovy, Městský ústav sociální služeb Klatovy a Městské
kulturní středisko Klatovy. Tradičně na ples přijíždějí i senioři
z Německa, a tak se dá říci, že jde o mezinárodní setkání.
Klub seniorů má v Klatovech dlouholetou tradici, která sahá
na úplný začátek devadesátých let 20. století, kdy jej založily paní
učitelky Vlasta Šebestová a Věra Heřmánková. Klub začínal ve
skromných podmínkách v nevyhovujících tmavých prostorách
ve Vídeňské ulici a jen s několika členy. Postupně získal lepší
prostory, výrazně rozšířil svoji činnost a počet členů narostl až
téměř ke třem stovkám. Dnes si senioři mohou vybrat i z pestré
nabídky přednášek, kulturních akcí, výletů a zájmových kroužků.
Mezi oblíbené aktivity patří sborový zpěv, šachy, trénování
paměti, základy práce s počítačem, hovorová němčina, taneční
kroužek, plavání, turistika nebo jóga. Pravidelně pořádají různá
setkání (například předvánoční či ke Dni matek), dvakrát ročně
výstavu ručních prací a podobně. Klub sídlí ve zrekonstruovaných prostorách budovy čp. 208/I v Plánické ulici.
Město se snaží i v oblasti kultury pořádat akce nejen pro mladé
či rodiny, ale má i program zaměřený více pro seniory - například
festival dechovek v kulturním domě (letos se konal už 17. ročník),
Klatovská pouťová heligonka, či další nepravidelně pořádané
koncerty a akce.
Myslím, že podoba aktivit pro seniory za posledních několik
let doznala velkých změn. Přibylo a věřím, že i bude přibývat,
možností trávení volného času a setkávání. Kvalita služeb
v pobytových zařízeních pro seniory i jejich vzhled se stále
zlepšuje. Více se hledají i možnosti zkvalitňování trávení volného
času. Je třeba ale také poděkovat všem, kteří se o naše seniory
v Klatovech starají – ať už jde o zaměstnance Městského ústavu
sociálních služeb či Oblastní charity Klatovy a dalších
poskytovatelů služeb.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
13. - 14. 9. | pátek - sobota | 9.00 – 17.00 | Černá věž |
Dny evropského dědictví – v tyto dny je vstup na Černou věž
za snížené vstupné.
20. 9. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.
28. 9. | sobota | 11.00 | náměstí Míru |
SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
Svatováclavská jízda, středověký jarmark – kartářka, bylinkářka,
dobové pokrmy, kovář, truhlář a další středověká řemesla
a kulturní program:
11.05 – taneční vystoupení ANIMATA
11.35 – hudební vystoupení dobové hudby TEMPUS
12.00 – SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ - ZVON VONDRA
12.00 – PROGRAM PŘED RADNICÍ:
přivítání družiny sv. Václava starostou města Klatov, fanfáry,
šermíři, tanečnice Animata
12.15 – PŘEDSTAVENÍ NA PÓDIU – KNÍŽE VÁCLAV A
DRAHOMÍRA
12.30 – hudební vystoupení dobové hudby TEMPUS
13.00 – taneční vystoupení ANIMATA
13.30 – hudební vystoupení dobové hudby TEMPUS
28. 9. | sobota | 19.00 | sál radnice | POCTA sv. VÁCLAVU – Štěpán
RAK a Jan Matěj RAK – koncert ke státnímu svátku
Štěpán Rak o programu k výročí sv. Václava: „K velkým oslavám
kulatého výročí úmrtí sv. Václava se rád připojuji i svým kytarovým a skladatelským přínosem. Především chci připomenout
sílu a magii českého chorálu, zvláště pak toho Svatováclavského.
V připravovaném koncertním programu se hudebně dotknu
i slavného Václavova potomka - našeho největšího císaře a krále
Karla IV. Celý koncert je koncipován jako hudební návraty do
dávných časů v konfrontaci s nevyčerpatelnými zvukovými
a barevnými možnostmi soudobé kytary, o níž sám Beethoven
mluvil jako o malém orchestru. Výběr skladeb je veden snahou
o co největší slohovou rozmanitost a zvukovou originalitu, již
právě takový nástroj jakým je kytara, zaručuje.“
VÝSTAVY:
14. – 30. 9. | pracovní dny 9.00 – 16.00 | atrium KD |
LETOS – MARTIN KAISER – GRAFIKY, KOLÁŽE,
OBJEKTY
Vernisáž 13. 9. od 17.00 hodin. Výstava známého grafika, držitele
ceny Český lev za grafiku.
Do 25. 10. | pracovní dny 9.00 – 13.00 ǀ chodba, II. patro KD |
PAŘÍŽSKÉ KONTRASTY

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.
Dobrovského 148, 339 01 Klatovy

hledá technika
pro bytovou agendu
Podmínkou je min. středoškolské vzdělání stavebního směru.
Bližší informace o pracovní náplni, odměňování
a benefitech při osobním jednání.
Kontakt: jadamkova@snklatovy.cz, tel. 724 961 755

Netradiční pohledy na město lásky
- výstava fotografií.
ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok
2019/2020 v kulturním domě
Zápisy do kroužků budou probíhat
od 2. – 15. 9. 2019 v KD.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
15. 9. ǀ neděle ǀ 17.00 – 21.00 ǀ velký sál KD ǀ ZAHAJOVACÍ KURZ
MKS Klatovy přijímá přihlášky na podzimní „Taneční pro
dospělé“ pod vedením Jiřího Hájka s partnerkou.
Termíny – neděle: 22. 9.; 29. 9.; 6. 10.; 13. 10.; 20. 10.; 27. 10.;
3. 11.; 10. 11.; 24. 11.
Závěrečná lekce: 24. 11. 2019 s kapelou.
Začátečníci: 17.00 – 19.00 hodin.
Mírně pokročilí a pokročilí: 19.00 – 21.00 hodin.
Cena kurzu: 2 000 Kč/taneční pár. On-line přihlášky na
www.mksklatovy.cz, informace na tel.: 376 370 919 nebo na
e-mailu info@mksklatovy.cz.
PŘIPRAVUJEME:
4. - 5. 10. | pátek – sobota | 9.00 – 17.00 | galerie Atrium KD |
VÝSTAVA HUB
8. ročník mykologické výstavy pořádá Mykologický klub Klatovy
ve spolupráci s MKS Klatovy. Součástí výstavy je poradna pod
vedením mykologa p. Svatopluka Jána.
16. 10. | středa | 15.00 | KD Klatovy | 3. BAVORSKO-ČESKÁ
BURZA FIREM – STROJÍRENSTVÍ, ELEKTRONIKA, IT,
AUTOMOTIVE A STAVEBNICTVÍ
Prezentace bavorských a českých firem a institucí v uvedených
oborech. Přihlášky na: j.pongratz@euregio-bayern.de,
tel.:0049 170 8118194. Vstup zdarma.
19. 10. | sobota | 12.00 ǀ KD Klatovy |
MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY
X. ročník pohárové postupové soutěže v tanečních formacích.
26. 10. | sobota | 8 – 14.00 | náměstí Míru Klatovy | KLATOVSKÝ
FARMÁŘSKÝ TRH s firmou MASO WEST s.r.o.
Prodej farmářských výrobků a výpěstků a řeznických specialit
firmy Maso West s.r.o.
28. 10. | pondělí | 19.00 | sál radnice | VZÁCNOST
Ráchel Skleničková – klavír
Eva Blažková – zpěv
Eliška Sochorová – zpěv
Jakub Blažek – zobcová pikola a foukací harmonika
Koncert ke státnímu svátku.
21. 10. | pondělí | 19.00 | KD Klatovy | TANČÍRNA
Přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka.
Předprodej vstupenek online na: www.mksklatovy.cz.
MKS Klatovy, Domažlická 767 – pondělí – pátek – 8.00–13.00,
tel. 376 370 922, 724 823 466, predprodej@mksklatovy.cz
a v IC Klatovy, Vídeňská 66. Pro zasílání programů s předstihem se
zaregistrujte na www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též facebooku www.facebook.com/mksklatovy/.
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Opravy komunikací v září 2019
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
TOČNÍK
Výstavba nového vodovodu, kanalizace, přeložka plynovodu a kabelu
NN a výstavba veřejného osvětlení.
Termín provedení:
• Od 29. 4. 2019 – cca do 18. 10. 2019 úplná uzavírka silnice
III/11766 v úseku od křiž. se silnicí III/11767, směr Vícenice, ke
konci obce Točník, ve směru na Klatovy.
• Křižovatka v trase Dehtín-Předslav zůstane průjezdná. Linková
autobusová doprava bude jezdit po náhradní trase Vícenice, Dehtín,
Štěpánovice, Klatovy.
PODHŮRECKÁ
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení, celoplošná
oprava vozovky a chodníků v úseku Domažlická-areál mateřské
školky.
Termín provedení:
• úsek Voříškova-Kryštofa Haranta: 1. 7. – 9. 10. 2019
• úsek Kryštofa Haranta-Domažlická: 21. 8. – 9. 10. 2019
• úsek Voříškova-MŠ: 21. 8. – 9. 10. 2019
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikací. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého, Máchova
budou průjezdné.
Po dobu uzavírky (v období od 21. 8. do 9. 10. 2019) bude zrušena
obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod stadionem,
Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude
zřízena v ulici Voříškova.
KOLLÁROVA
Celoplošná výměna podkladních a asfaltových vrstev, rekonstrukce
vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská-Tylovo
nábřeží.
Termín provedení: 15. 7. - 15. 10. 2019
Stavba bude provedena po etapách za úplné uzavírky komunikace,
křižovatka s nábřežím Kpt. Nálepky bude průjezdná. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Objízdné trasy budou
vedeny souběžnými ulicemi. Obslužnost domů v této lokalitě (ul.
Úzká, Masarykova) bude zajištěna vedlejšími komunikacemi.
MAXIMA GORKÉHO
Rekonstrukce silnice, chodníků, vjezdů a křižovatek, veřejného
osvětlení, výstavba parkoviště, rekonstrukce vodovodního řadu
v úseku od vjezdu k areálu České pošty po křižovatku s Kepkovou ul.,
rekonstrukce horkovodu - kolmý překop v úseku mezi Plzeňskou ulicí
a vjezdem do areálu České pošty.
Termíny provedení:
• Horkovod: 27. 8. – 16. 9.2019.
• Vodovod: 15. 8. – 20. 9. 2019.
• Komunikace: 23. 9. – 29. 11. 2019.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Příjezd pro
zásobování pošty a sídliště ze směru od Měchurovy ulice bude
umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Plzeňská-DobrovskéhoJiráskova-Plánická-Měchurova-Kepkova-Maxima Gorkého.
STEZKA U KULTURNÍHO DOMU
Celoplošná výměna asfaltového betonu včetně obrubníků dvou úseků
na Stezce pro pěší a cyklisty podél Drnového potoka v blízkosti okružní
křižovatky u OD Lidl.
Termín provedení: 19. 8. – 13. 9. 2019.

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým
přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Stavba se bude provádět po úsecích za uzavření stezky.
LUBY-SMĚR SOBĚTICE
Osazení nového kabelu, sloupů a lamp veřejného osvětlení v místě za
železniční tratí.
Termín provedení: srpen-září 2019.
HŮRKA
Celoplošná oprava povrchu lesní cesty v lesoparku Hůrka,
rekonstrukce veřejného osvětlení.
Oprava povrchu části Klostermannovy ulice.
Termín provedení: po etapách v období od 1. 8. do 31. 10. 2019.
LUBY-SEVER, SILNICE I/27
Rekonstrukce plynovodu (investor stavby firma Gasnet).
Termín provedení: po jednotlivých etapách, termín dokončení celé
akce do 30. 9. 2019.
Stavba bude provedena za omezení provozu částečnou nebo úplnou
uzavírkou podle rozsahu prováděných prací.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• František Kocfelda, 376 347 234, fkocfelda@mukt.cz
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy
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Akce v Městské knihovně Klatovy
Výstavy:
Výstavy jsou přístupné v době provozu knihovny.
Čítárna:
Šperky z FIMO a textilní šperky – vystavuje Pavla Škutová.
Galerie knihovny:
– Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy. Ve spolupráci se Správou
Národního parku Šumava, Muzeem Šumavy, p. o., a hnutím DUHA.
Výstava potrvá až do konce října.
– BluesAlive ve fotografii Miloše Kašpara.
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Zblízka – Správa Národního parku Šumava. Výstava ukazuje nevšední detailní makro pohled na flóru a faunu Šumavy. Potrvá do 25. 10.
Přednášky:
čtvrtek 19. 9. od 18 hodin, společenský sál knihovny
České tajemno – Arnošt Vašíček představuje nejtajemnější domácí
záhady z nové knihy a připravovaného televizního cyklu. Vstupné
dobrovolné.
pondělí 23. 9. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Koloběžkou po Asii. Sám 7 měsíců. 9 států. 7850 km napříč
kontinentem. Cestopisná přednáška Marka Jelínka, kterému se jako
prvnímu člověku na světě podařilo projet na koloběžce dva kontinenty.
Vstupné dobrovolné.
Oddělení pro děti a mládež:
Dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
23. 9., 13–16 hodin / Papírový šperk
30. 9., 13–16 hodin / Podzimní tvoření
úterý 17. a 24. 9. od 15 do 16 hodin, společenský sál knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Vstupné dobrovolné.

Spisovatelé do knihoven
Městská knihovna Klatovy se v nadcházejícím školním roce
zapojí do projektu Spisovatelé do knihoven, který, jak už název
napovídá, nám do knihovny přivede 10 českých autorů.
Spisovatelé do knihoven – takto se jmenuje projekt Asociace
spisovatelů, do jehož třetího ročníku se Městská knihovna Klatovy
od září zapojí. O co se vlastně v tomto projektu jedná? 10 českých
spisovatelů, 10 českých knihoven a 10 měsíců. V překladu to
znamená, že od září do června vždy jednou v měsíci knihovnu
navštíví jeden z deseti vybraných autorů české prózy a poezie
a návštěvníci se budou moci zúčastnit jeho autorského čtení. Každý
autor tak postupně navštíví všech deset zapojených knihoven, které
jsou rozesety po celé České republice. Klatovská knihovna se
tohoto projektu účastní poprvé a kromě Aleše Palána, autora velmi
oblíbené knihy o šumavských samotářích, ji dále navštíví také
Jonáš Zbořil, Michal Ajvaz, Pavla Horáková, Kateřina
Rudčenková, Radek Malý, Markéta Hejkalová, Jan Škrob, Pavel
Kolmačka a Ondřej Hložek. Termíny všech autorských čtení bude
knihovna průběžně zveřejňovat na svých internetových
a facebookových stránkách. S tvorbou těchto autorů se budete moci
postupně seznamovat v oddělení pro dospělé, a to formou drobných
knižních výstavek nebo výpůjček.
Mgr. Klára Adamcová
Městská knihovna Klatovy

září 2019
Připravujeme na říjen:
Čítárna:
Fotocourání – výstava fotografií, Věra Dobrovolná, Jan Kubita.
Přednášky
úterý 1. 10. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Život s vášní a čokoládou – přednáška Marcely Krčálové s ochutnávkou. Nutná rezervace předem! Vstupné 40 Kč. Rezervace osobně
v knihovně, nebo na tel. 376347473, e-mail: studovna@knih-kt.cz.
pondělí 7. 10. od 18 hodin, společenský sál knihovny
Tajemství hmyzí říše – přednáška Jaroslava Vágnera, člena České
společnosti entomologické, s ukázkou a ochutnávkou hmyzu.
pondělí 14. 10., čas bude upřesněn, společenský sál knihovny
Spisovatelé do knihoven – Markéta Hejkalová. Setkání se současnou
českou spisovatelkou spojené s jejím autorským čtením. Vstup volný.
Oddělení pro děti a mládež
Pondělní dílničky Hrajeme si (nejen) s papírem
7. 10., 13–16 hodin / Dračí zápich
14. 10., 13–16 hodin / Halloweenská záložka
21. 10., 13–16 hodin / Pavouk pro štěstí
úterý 1., 8., 15., 22., a 29. 10. od 15 do 16 hodin, společenský sál
knihovny
Chiko čte s námi aneb biblio&canis terapie – přijďte ukázat Chikovi,
jak umíte číst. Vstupné dobrovolné.
Všechny informace najdete průběžně na webu www.knih-kt.cz,
na plakátech a na sociálních sítích knihovny.
https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

STRANA 7

ZÁŘÍ 2019

Město Klatovy

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení

na místo úředníka (úřednice)
odboru životního prostředí
- referent státní správy
odpadového hospodářství

na místo úředníka (úřednice)
živnostenského odboru
- úsek živnostenské kontroly

Pracovní náplň:
Zajišťování odborných a specializovaných činností na úseku
státní správy odpadového hospodářství, vydávání příslušných
povolení a kontrolní činnost dle kompetencí daných zákonem
o odpadech, zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Pracovní náplň:
• Výkon státní správy na úseku kontroly podle živnostenského
zákona, řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce.
Platové zařazení:
• Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce.
Platové zařazení:
• Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky na odbornou způsobilost:
• Vysokoškolské vzdělání zejména přírodovědného, zemědělského zaměření, nebo veřejná správa.
• Praxe v oboru vítána.
• Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
• Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
• Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při
řešení úkolů.
• Znalost práce na PC.
• Řidičské oprávnění skupiny B.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
výběrového řízení.
Předpokládané datum nástupu:
dohodou, po ukončení výběrového řízení.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 19. 9. 2019 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení OŽP“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených
provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Požadavky na odbornou způsobilost:
• Vysokoškolské vzdělání nejlépe se zaměřením na veřejnou
správu.
• Praxe v oboru vítána.
• Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
• Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
• Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení
úkolů.
• Znalost práce na PC.
• Řidičské oprávnění skupiny B.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového
řízení.
Předpokládané datum nástupu:
dohodou, po ukončení výběrového řízení.
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 19. 9. 2019 na adresu:
Město Klatovy, k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Obálku označte „Výběrové řízení ŽO“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených
provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

Lesy města Klatov, s.r.o.
nabízejí za výhodné ceny
jehličnaté palivové dříví v délce od 2m.
Bližší informace na tel. čísle 376 322 570
nebo 602 279 112 podá p. Koldinský.
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Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– podzim 2019
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 13. 10. 2019 do 2. 11. 2019 na území města
a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže
uvedeného rozpisu.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání
objemných odpadů vznikajících občanům města a integrovaných obcí při podzimním úklidu. Objemný odpad je složka
komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být
odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek,
koberce,…).
Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů
neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru
(jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky,
plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné
ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel
a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

Pro odkládání bioodpadu jsou na stanovištích rozmístěny
kontejnery hnědé barvy o objemu 1100 l. Tyto pravidelně
vyvážené kontejnery jsou občanům k dispozici v období
od 1. 4. 2019.
Pro ukládání odpadů je samozřejmě možné využít i služeb
sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka s následující provozní
dobou:

Období

duben – říjen

listopad - březen

Pondělí – pátek

12.00 – 19.00

11.00 – 18.00

Sobota

14.00 – 19.00

11.00 – 17.00

Neděle

14.00 – 20.00

14.00 – 17.00

Ing. Michael Skrbek
jednatel Pošumavská odpadová, s.r.o.

Podzimní úklid
Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště
13. 10. 2019 – 19. 10. 2019
Lidická ulice,
Sídliště Plánická BMX,
Procházkova – fotbalové hřiště 2ks,
Zahrádky za fotbalovým hřištěm,
Voříškova ul.,
Kounicova ulice,
Cibulkova (Propan) - 2 ks,
Domažlické předměstí,
Pod Nemocnicí,
Horažďovické předměstí,
Zahrádky v Podhůrčí,
Havlíčkova ul.

20. 10. 2019 – 26. 10. 2019
Luby (u jezu),
Luby (Silnice a.s.),
Luby (sídliště),
Sobětice,
Štěpánovice,
Zahrádky Štěpánovice (vlevo),
Zahrádky na Markytě - 2 ks,
Točník - 2 ks,
Otín,
Vícenice,
Dehtín,
Čínov,
Chaloupky,
Zahrádky k letišti,
Zahrádky Plánické předměstí.

27. 10. 2019 – 2. 11. 2019
Tajanov,
Zahrádky za lázněmi,
Kal,
Beňovy,
Tupadly,
Drslavice,
Věckovice,
Kydliny - 2 ks,
Habartice,
Vítkovice,
Pihovice,
Křištín,
Střeziměř,
Dobrá Voda,
Lažánky, Kosmáčov.
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