CO? KDY? V JANOVICÍCH NAD ÚHLAVOU

ŘÍJEN 2018
100 let od vzniku samostatného československého státu
KONEC STARÝCH ČASŮ

O ČEM SE TENKRÁT PSALO … výstava

aneb události na Klatovsku v letech 1918 - 1920

od 15. října do 30. listopadu

úterý 9. října od 18.00 hodin

v městské knihovně

v zasedacím sále městského úřadu
Střípky událostí a fotografie
z dobového tisku - Šumavanu,
Klatovských listů a janovické
kroniky.

Beseda
a promítání dobových filmů
s archivářem klatovského muzea
JANEM JIRÁKEM.

SLAVNOSTNÍ KONCERT S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU

SESTRY HAVELKOVY
sobota 20. října od 19.00 hodin
v sokolovně v Janovicích nad Úhlavou
Koncert se koná v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.
Zazní zde melodie 20. a 30. let minulého století, které budou doplněny módní
přehlídkou dobového oblečení.
SESTRY HAVELKOVY
jsou vokální trio ve složení Anna Vávrová, Petra Kohoutová a Olga Bímová.
Jejich repertoár se skládá výhradně z písní 20., 30. a počátku 40. let minulého
století. Kostýmy a průvodní slovo dotvářejí celou atmosféru.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

OD DOSTAVNÍKU K ELEKTRONICE
aneb 100 LET České pošty v Janovicích nad Úhlavou

Neděle 28. října

čtvrtek 25. října od 18.00 hodin

Den vzniku samostatného československého státu

Beseda s Ing. Václavem Lorencem o poště a dalším zajímavém dění v Janovicích nad Úhlavou v době vzniku
republiky doplněná ukázkou poštovních známek.

AKCE KONANÉ V DEN STÁTNÍHO SVÁTKU:

SLAVNOSTNÍ
POLOŽENÍ VĚNCE
od 16.30 hodin

KONCERT KAPELY

u památníku
v areálu
Masarykovy ZŠ

od 17.30 hodin

SENTIMENT
na nádvoří
bývalého lihovaru
Klatovská kapela SENTIMENT
má, řečeno slovy vedoucího souboru Jaroslava Pletichy, tento
program:
„Zahrajeme české písně, začneme
od nejstarších z dob první republiky. Protože
jsou skladby z tohoto období zároveň tituly, které
zazněly v českých filmech, navážeme filmovými skladbami a provedeme posluchače až do
konce 80. let 20. století.“

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
sraz účastníků v 18.30 hodin
na nádvoří bývalého lihovaru
(samozřejmě jste všichni srdečně zváni již v 17.30 hod.
na koncert kapely Sentiment)

průvod vyrazí v 18.45 hodin
LAMPIÓNY VLASTNÍ!
ROZDÁVAT SE BUDE „NĚCO SVÍTÍCÍHO“!

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
Oslavy státního svátku vyvrcholí po příchodu lampiónového průvodu na hasičské cvičiště slavnostním
ohňostrojem, který bude doprovázen hudbou

BEDŘICHA SMETANY
„MÁ VLAST“

O NEJLEPŠÍ
ČTENÁŘSKÝ DENÍK
V rámci Týdne knihoven 2018
vyhlašujeme soutěž „O nejlepší
čtenářský deník“. Podmínky soutěže - v týdnu od 1. do 5. října
přineste svůj čtenářský deník do
knihovny a vypůjčte si alespoň
jednu knihu. Určíme první tři výherce, kteří obdrží zajímavé ceny.
Každý účastník dostane v
knihovně malý dárek.

KROUŽKY A KURZY - 1. LEKCE
1.10. Klubíčko – kroužek pletení a háčkování pro děti - od
16.00 hodin, pro dospělé od 17.00 hodin v knihovně
3.10. Malované čtení s Aničkou – čtení a tvoření pro děti
- od 15.30 hodin v knihovně
10.10. Virtuální Univerzita třetího věku – 1. přednáška
na téma „Cestování - co jste možná nevěděli“ – od 10.00 hodin v sále městského úřadu
11.10. Brouček – hraní, cvičení, malování pro maminky
s dětmi od 0 do 4 let - od 10.00 hodin v knihovně
Více informací najdete na webových stránkách knihovny:
www.knihovna.janovice.cz

NOVÉ KNIHY

PŘIPRAVUJEME
Medové odpoledne
v sobotu 3. listopadu
v tělocvičně města
Kdo by chtěl přispět ochutnávkou a
receptem, hlaste se v knihovně:
email knihovna@janovice.cz a tel.
376 392 559, 723 403 922.
Děkujeme.

Plzeňsko-český slovník – Jan Hajšman (pročpa tudlecto říkáme?)
Zmizelá Šumava – Emil Kintzl
Postel, hospoda, kostel – Zbigniew Czendlik
Saturnin se vrací – Miroslav Macek Můj soukromý buzynes – Jan Kraus
Raději zešílet v divočině – Aleš Palán, Jan Šibík
Úsměvy smutných mužů – Josef Formánek
Příprava k přijímacím zkouškám na střední školy – Český jazyk
Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ
Ilustrované dějiny světa
Valentýnka a narozeniny – Ivana Peroutková
Jak vyzrát na duchy? – Catherine Leblane
Do pohádky za zvířátky - Eva Horáková (genetická metoda)
a další…

Vážení občané, ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstva (tzv. komunální volby) a v našem volebním obvodě také volby do senátu. Pokusili jsme se pro vás připravit jednoduchou „kuchařku“, jak se dají upravovat volební lístky, aby váš hlas byl platný.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
Jak se volí v komunálních volbách? Velké křížky stranám a
malé křížky lidem napříč kandidátkami
Volební lístek dostanete v komunálních volbách jediný, na němž
budou všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Lístky
dostanete domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se
tak nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky
jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.
Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit.
Malé křížky
Tou první možností je dávat pouze tzv. „malé křížky“ a volit jen
jednotlivé kandidáty. Volič jim dá hlas, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta. Volič má tolik hlasů,
kolik se volí zastupitelů, v našem případě může tedy zakřížkovat
nejvýše 9 kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas
bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého
hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik
se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.
Velký křížek
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu
z kandidujících stran. V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany. V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud
se tedy v našem případě v obci volí 9 zastupitelů, dá volič „velkým“
křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 9 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.
Kombinace křížků
Třetím způsobem je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek
a „malé“ křížky. V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat
pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil
„velkým“ křížkem.

Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak,
že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále
tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu
členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v
němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím
sloupci“.
To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu. Pokud se volí 9
zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a
šest křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že
jeho hlas připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a
prvním 3 kandidátům (9 – 6 = 3) ze strany, které dal „velký“ křížek.
VOLBY DO SENÁTU
Pokud se rozhodnete odevzdat svůj hlas i některému z kandidátů
do senátu, je to mnohem jednodušší. Termín prvního kola je společně s komunálními volbami v pátek a v sobotu 5. a 6. října. Případné druhé kolo proběhne o týden později, tedy 12. a 13. října a
postupují do něj dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Druhé
kolo proběhne pouze, pokud v prvním kole žádný z kandidátů nezíská více než 50% odevzdaných hlasů.
Volební lístky by vám před prvním kolem měly přijít domů. Na
každém volebním lístku bude jeden kandidát. Ve volební místnosti
pak lístek s vámi vybraným kandidátem vložíte do přidělené obálky a obálku vhodíte do urny. Nic nekřížkujete ani nekroužkujete, do obálky můžete vložit jen jeden lístek, jinak je váš hlas neplatný. V případě, že vám lístky domů nedorazí, dostanete je přímo
ve volební místnosti. Lístky kandidátů postupujících do druhého
kola už vám domů nedorazí v žádném případě, dostanete je ve volební místnosti.
Voliči, kteří nejsou schopni přijít ze zdravotních důvodů do volební
místnosti, mohou požádat, aby se za ním dostavili členové volební
komise s přenosnou urnou.
A pozor! Pokud volíte přímo ve volební místnosti, musíte vždy za
plentu.

