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ZDARMA

Příští jednání zastupitelstva

Bazén v novém…

Vážení Klatované,
po měsících stavebních prací
se opět rozběhl provoz
krytého plaveckého bazénu.
Původně stanovený termín
dokončení oprav byl až
koncem měsíce října. Citelně
by se tak opozdil začátek
sezóny, kdy již bazén včetně
doprovodných záležitostí
hojně využíváte. Vše záviselo

zejména na technologických vstupu do objektu. Na uprapostupech při ukládání podla- vený bezbariérový přístup
hového vytápění. Výrazněji navazuje zrekonstruovaná
urychlit je nejde. Podařilo se recepce spolu s bufetem.
nám však ve chvíli, kdy jsme Nainstalován byl i nový
museli bazén kvůli naříze- informační a odbavovací
ným karanténním opatřením systém (turnikety, čipy). Ke
uzavřít, dohodnout, aby zvýšení komfortu uživatelů
zhotovitel zahájil rekon- dozajista přispěje možnost
strukci dříve.
placení služeb prostřednicStávající dokončené práce tvím platební karty.
plně navazují na loňskou
modernizaci zázemí pro ženy.
Vážení návštěvníci,
Výrazně lepších podmínek se nemohu než vyjádřit přání,
nyní dočkají nejen muži, ale abychom provoz bazénu jako
především děti. Proměnou důležitého místa pro krátkoprošly vedle šaten rovněž dobou relaxaci mohli v plném
i sprchy a „pára“ pro muže. rozsahu udržet po celou
Zcela nově byl osazen bazén sezónu. Žádám Vás proto
pro výuku plavání nejmen- o respektování nastavených
ších dětí. Jsem za to rád pravidel a pokynů obslužzejména s ohledem na stá- ného personálu. Přeji Vám,
vající situaci, kdy klademe abyste v nově upravených
stále větší důraz na zvýšení prostorách krytého bazénu
hygienického standardu pro- příjemně trávili svůj volný
stor. Naše požadavky jsou čas.
dnes úplně jiné než v době
zahájení provozu před více
jak třiceti lety.
Změnu by měli návštěvMgr. Rudolf Salvetr
níci pocítit již při samotném
starosta města

Úterý 22. 9. 2020
v jezuitském refektáři
Jednání rady města

Úterý 29. 9. 2020
Úterý 13. 10. 2020

Vybráno z obsahu:

Volební matematika
strana 2 a 5
Už brzy oslavíme
760. výročí našeho města
strana 3
Městské kulturní
středisko Klatovy
strana 4
Opravy komunikací
v srpen 2020
strana 6
Volby do krajských
zastupitelstev
strana 8

STRANA 2

ZÁŘÍ 2020

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Volební matematika
Počátkem října proběhnou
krajské volby. Před čtyřmi lety
jsem napsal na svůj blog
příspěvek, v němž jsem popsal
„volební matematiku“. Stal
jsem se, pro mě nečekaně,
alespoň pro některé z vás,
„expertem na to, jak se vlastně
z výsledku voleb zrodí
mandáty
a
zastupitelé“
v krajských volbách. Volební
expert jistě nejsem, ale dovolím
si stručně a snad i věcně na
otázky odpovědět. Nebudu
odkazovat
na
paragrafy
a odstavce zákona či zákonů,
vše podstatné, chcete-li, najdete v aktuálním znění zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů. Protože budu
ke své odpovědi „potřebovat čísla“, dovolím si použít ta, která
jsem již použil v roce 2016 – jde o reálná čísla volebních
výsledků do zastupitelstev krajů v roce 2012.
1) Jak strany získávají mandáty?
Předpokládejme, že volby již skončily, jsou spočítány hlasy
pro všechny strany a vše je v pořádku, nikdo nic „nereklamuje“což samo o sobě je úspěch.
Můžeme se tedy věnovat výpočtu mandátů. Mandáty pro
strany se přidělují v tzv. skrutiniu, do něhož postupují
všechny strany (politická hnutí, koalice), které získaly alespoň
5 % z celkového počtu platných hlasů v kraji.
Výsledky voleb (platné hlasy) v roce 2012 byly takové, že do
tzv. „skrutinia“ postoupily pouze Občanská demokratická strana,
Česká strana sociálně demokratická, Komunistická strana Čech
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44 160
31 099
22 080
14 720
11 040
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7 360
6 309
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2 208
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2 328
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483
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a Moravy a TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj. Jen tyto čtyři
subjekty totiž překonaly 5% hranici, jak vyžaduje zákon.
U těchto stran byly vypočítány tzv. podíly. Jak? Postupně se
dělí počet platných hlasů, které strana získala, čísly 1,42 poté 2,
poté 3, poté 4 atd. až se „vyčerpá počet kandidátů na hlasovacím
lístku“. Vznikne tak, za každou stranu, číselná řada – viz
předcházející tabulka.
Podíly jsou seřazeny dle jednotlivých stran, jsou uskupeny
sestupně dle velikosti/výše. Nyní zbývá jediné: vybrat z takto
vzniklé matice 45 největších podílů. Proč 45? Protože
zastupitelstvo Plzeňského kraje má 45 členů. Prvních 45
nejvyšších (nebo chcete-li největších) podílů jsem pro názornost
podbarvil modře. Každá „modře podbarvená pozice“ znamená
jeden mandát pro konkrétní stranu.
Tento způsob výpočtu podílů = mandátů dává odpověď na
otázku, proč 44 tis. hlasů pro ODS znamenalo 15 mandátů stejně
jako 41 tis. hlasů pro sociální demokracii, ale i odpověď na
otázku, jak se % volebních zisků mění v % mandátů. Přikládám
tabulku rozdělení mandátů v krajských volbách 2012:
Kadidátní listina
Počet
mandátů
číslo
název
70 Občanská demokratická strana
15
60 Česká strana sociálně demokratická
15
43 Komunistická strana Čech a Moravy
12
61 TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj
3
45
Celkem

v%
33,33
33,33
26,67
6,67
100,00

2) Preferenční hlasy a jejich vliv na získání mandátů.
Postupem popsaným v přechozím bodu jsme zjistili, že ODS
získala v krajských volbách 15 mandátů. Zbývá odpovědět na
otázku, kdo (který konkrétní kandidát) tyto mandáty získá.
Zákon říká, že v rámci politických stran mandáty připadnou
kandidátům tak, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku – tj.
v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku.
Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet
přednostních (preferenčních) hlasů, který činí nejméně 5 %
z celkového počtu hlasů odevzdaných pro tuto politickou
stranu v rámci kraje, připadne mandát přednostně tomuto
kandidátu. Pokud je takových kandidátů více, pak jsou seřazeni
(sestupně) podle počtu získaných preferenčních hlasů a ti z nich,
kteří se „vejdou“ do počtu mandátů získaných stranou, získají
i mandáty.
Tedy konkrétně na příkladu ODS v roce 2012 viz tabulka na
straně 5.
ODS získala 44 160 hlasů, z toho 5 % činí 2 208 hlasů.
Všichni kandidáti, kteří získali více než 2 208 hlasů, jsou tedy
v pozici „přednostní“ a jsou jim přednostně přiděleny mandáty,
tehdy to byli:
Jiří Pospíšil
18 501 hlas,
Martin Baxa
5 183 hlasy,
Rudolf Salvetr
3 262 hlasy,
Vladislav Vilímec
3 131 hlas,
Jiří Šnebergr
3 006 hlasů,
Marcela Krejsová
2 373 hlasy,
tedy celkem 6 kandidátů. Ti získali své mandáty „díky počtu
svých preferenčních hlasů“.
ODS jako celek však získala celkem 15 mandátů - proto tuto
pokračování na straně 5
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Už brzy oslavíme 760. výročí našeho města
Vážení občané,
přiblížily se nám oslavy 760.
výročí založení města, které se
uskuteční ve dnech 26. – 28.
září 2020. O víkendu se budou
konat na náměstí slavnosti
vína, podrobný program
najdete v tomto zpravodaji
a kulturních přehledech. Tak
trochu navážeme i na srpnové
večerní prohlídky městem,
tentokrát oživenými obrazy
z doby, které připomenou tři
stěžejní historické události
našeho města. Vycházet se
bude z náměstí v neděli 27. 9. ve 13.00, ve 14.30 a v 16.00
hodin s průvodcem, kterým bude herec a hudebník Petr Batěk.
Oživené obrazy v centru města budou volně přístupné.
V pondělí si tradičně připomeneme Den české státnosti a svátek
sv. Václava, tentokrát nejen na náměstí, ale i v Hostašových
sadech. Doufám, že se nám oslavy podaří uspořádat bez
velkých omezení. Samozřejmě ale budeme reagovat na vývoj
situace s koronavirem a v případě nutnosti jednotlivé aktivity

upravíme. Aktuálně k výročí připravujeme také novou
reprezentativní publikaci nazvanou „Klatovy a jejich tvář“.
Tento výtisk přináší snímky několika klatovských fotografů
zachycující různé tváře města – historickou, jezuitskou,
klatovských karafiátů, věží apod. Snímky budou doplněny
textem Pavla Koury a součástí bude i resumé v anglickém
a německém jazyce. Svůj pohled na Klatovy do knihy napsal
také čestný občan našeho města, divadelník, hudebník,
spisovatel Jiří Suchý a geolog a esejista Václav Cílek.
Publikace vyjde během podzimu.
Žáci pomáhají zachytit paměť národa
Ve školním roce 2018/2019 se dvě klatovské základní školy
zapojily s podporou města do projektu Post Bellum „Příběhy
našich sousedů“. Jde o vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd

Příběhy našich sousedů.

základních škol, kteří mají za úkol pod vedením svého učitele
vyzpovídat vybraného pamětníka, natočit jeho celoživotní
vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy
a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž
či dokument. Žáci zpracovali vzpomínky tří pamětníků:
Blaženy Maškové, Aloisie Pauerové a Karla Mráze.
V aktuálním školním roce se do projektu zapojí děti
z Masarykovy základní školy, Základní školy Klatovy, Tolstého
a Základní školy Klatovy, Čapkova. Jejich úkolem je opět si
vybrat pamětníky a zpracovat jejich příběhy. Své závěrečné
práce budou na jaře 2021 veřejně prezentovat před publikem
a odbornou porotou. Následně jsou pak zveřejněny na
https://www.pribehynasichsousedu.cz, kde si můžete vše dobře
prohlédnout. Post Bellum je nezisková organizace, která od
roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků
klíčových momentů 20. století.
Přeji Vám pohodové září.
Ing. Martin Kříž
místostarosta města
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY
Kulturní dům od poloviny května do září prochází rekonstrukcí,
proto v KD nebudou žádné akce. Vstup do KD bude jen HLAVNÍM
VCHODEM, kde bude i předprodej a otevírací doba předprodeje je
změněna na PONDĚLÍ – PÁTEK od 9.00 – 13.00 hod. V případě
potřeby vrácení vstupenek možno domluvit individuální návštěvu na
tel.: 724 823 466.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 2020:
Nový podzimní kurz tanečních pro dospělé
proběhne v září v termínech: 13.; 20.; 27. 9.;
4.; 11.; 18.; 25. 10.; 8.; 15.; 22. 11. 2020.
Zahájení v 19.00 hod.

18. 9. | pátek | 8.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej farmářských výrobků a výpěstků.

PŘIPRAVUJEME:

28. 9. | pondělí | 11.00 | náměstí Míru | SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY
11.00 – 11.30 vystoupení skupiny Animata
11.30 – 12.00 vystoupení skupiny BraAgas
12.00
Svatováclavský průvod (Sv. Václav s družinou,
vlajkonoši, trubači, šermíři, koně, vozy…)
12.00 – program před radnicí – přivítání Sv. Václava s družinou
starostou města Klatov, trubači, tanečnice,
šermířský turnaj
12.30 – 13.00 skupina BraAgas
13.00 – 13.30 skupina Animata
13.30 – 14.00 skupina BraAgas
Dobový trh; dílničky; stánky s občerstvením
Hostašovy sady
14.00
Wild Sticks – bubenická show v kostýmech;
vlajkonoši Monadria
Polygamica; Elthin – skupina středověké hudby;
NeByt – divadélko pro rodiny s dětmi – Dobrodružství s Vilíkem a Cirkus (+ žonglování apod.);
Šermíři; ZUŠ Klatovy – představení o založení
Klatov;
Dílničky pro děti – drátěné šperky, kožené přívěsky,
dřevěné korálky atd.
Dobový trh – kováři, dráteníci, řezbář, šperky a kameny, kartářka a bylinkářka a další
Občerstvení.
28. 9. | pondělí | 19.00 | sál radnice/refektář |
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
- koncertní těleso Ústřední hudby AČR.
ZÁPISY DO KROUŽKŮ na školní rok 2020/2021 v kultur. domě:
Přehled kroužků a kurzů: Mažoretky MODERN, Taneční skupina
MODERN, Orientální a břišní tance, Šermdivadlo CLATONIA,
Loutkový soubor BROUČEK, Taneční pro dospělé, Sebeobrana (ne)jen
pro ženy, Kurz paličkování, Kondiční a zdravotní cvičení, Tai-chi,
Tancování (country) s Františkem Čermákem, Fotoklub, Klub
numismatiků, Klub filatelistů.
Přihlášky do kroužků a kurzů online na: www.mksklatovy.cz.
Termíny zápisů a prvních hodin uvedeme na www.mksklatovy.cz.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2020:
Lekce kurzu I.:
24. 9. | čtvrtek | 17.00 | Karneval
1. 10. | čtvrtek | 18.00 | Stolování
15. 10. | čtvrtek | 17.00 | vyučovací lekce
22. 10. | čtvrtek | 19.00 | Závěrečná lekce
Lekce kurzu II.:
17. 9. | čtvrtek | 19.00 | 2. prodloužená lekce
24. 9. | čtvrtek | 20.00 | Karneval
8. 10. | čtvrtek | 18.00 | Stolování
15. 10. | čtvrtek | 20.00 | vyučovací lekce
27. 10. | čtvrtek | 19.00 | Závěrečná lekce
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud by nebylo možné
z vážných důvodů taneční kurz v náhradním termínu dokončit, na
vyžádání Vám vrátíme poměrnou část kurzovného.

2. – 3. 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.
2. 10. | pátek | 20.00 | KD Klatovy |
ČERNOBÍLEJ SVĚT – VIKTOR SHEEN
Pořádá: Sold Out Solutions.
VSTUP: 15+ (pod 15 let v doprovodu dospělé osoby).
5. 10. | pondělí | 19.21 | KD Klatovy |
Tomáš Klus – Paměť písní tour
Komentovaná prohlídka více i méně hraných písní v akustické podobě. Koncertní den je rozdělen do dvou fází: dopolední, jen pro školy
10.00 – 12.00 hod. a večerní, veřejný koncert.
6. 10. | úterý | 20.00 | PARTIČKA NA VZDUCHU
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe. Michal
Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Marián
Čurko, Dano Dangl nebo Dalibor Gondík vždy všechny rozesmějí.
10. 10. | sobota | 8.00 – 11.00 | malý sál KD Klatovy |
PODZIMNÍ SBĚRATELSKÁ BURZA
Pořádá klub filatelistů MKS Klatovy.
14. 10. | středa | 20.00 | KD Klatovy | NA STOJÁKA live
Vystoupí Karel Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg
16. 10. | pátek | 20.00 | KD Klatovy |
ObrFest 2020
Účinkují: TRAUTENBERK, Morčata na útěku, Second Breath.
17. 10. | sobota | 9.00 – 14.00 | náměstí Míru |
KLATOVSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH s firmou MASO WEST s.r.o.
Prodej farmářských výrobků a výpěstků a řeznických specialit firmy
Maso West s.r.o., ukázky klasické řeznické a uzenářské výrovy
včetně porcování a prodeje zabijačkových a rybích pochoutek.
Spolupořádá MKS Klatovy, MASO WEST s.r.o., Regionální
potravina – Plzeňský kraj, Úhlava o.p.s., MAS Pošumaví.
17. 10. | 19.00 | KD Klatovy |
HELENA – Vzhůru k výškám TOUR 2020
Host: Komorní sbor ZUŠ J. Kličky. „Fanoušci se můžou těšit
opět na největší hity z mého bohatého repertoáru a také na mého
hosta,“ dodává Helena. Po koncertě proběhne autogramiáda.
28. 10. | středa | 19.00 | sál radnice |
DANIEL KLÁNSKÝ a LUKÁŠ KLÁNSKÝ
– KONCERT ČESKÉ HUDBY - koncert ke státnímu svátku
13. 11. | pátek | 20.00 | KD Klatovy |
ŠKWOR – Uzavřenej kruh Tour II.
Koncert vyprodán, děkujeme.

Pro zasílání programů se zaregistrujte na www.mksklatovy.cz.
Najdete nás též na facebooku www.facebook.com/mksklatovy/.
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Akce v Městské knihovně Klatovy
a v refektáři jezuitské koleje

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
tel. 376 312 049, otevřeno: út - ne 10 – 12, 13 – 17 hodin
Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.

září/
říjen
2020

Výstavy:

Výstava do 20. 9. 2020
Ondřej Basjuk / Arsen
Kurátor výstavy: Michal Lazorčík

Oddělení pro dospělé:
Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského
Výstava představuje životní osudy J. A. Komenského, seznamuje s jeho
pedagogickým dílem a filozofickým odkazem. Výstava, kterou
zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Praha, je přístupná v době provozu knihovny.

26. 9. 2020 v 17 hodin
Vernisáž výstavy Kateřina Štenclová / Retro
Kurátor výstavy : Lucie Šiklová. Výstava potrvá do 22. 11. 2020.
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin

Božena Němcová – známá neznámá
Letos si připomínáme 200. výročí narození naší nejznámější
spisovatelky Boženy Němcové. Výstava je přístupná v době provozu
knihovny.

Výstava do 31. 10. 2020 Jakub Špaňhel / IN GREMIO MATRIS…
Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

Čítárna:
Září - Zachráněné panenky
Svoji sbírku panenek vystavuje Jarmila Straková. Výstava je přístupná
v době provozu knihovny.

Galerie Klenová
tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz
otevřeno: út – ne 9 – 12, 12.30 – 17 hodin
Zámek Klenová
Výstava do 31.10. 2020
Miloslav Chlupáč / Obrazy, sochy, kresby, kurátor výstavy: Jiří Machalický
Purkrabství hradu Klenová
Výstava do 31. 10. 2020
Lukáš Kliment – Tomáš Pergler / Ohromné maličkosti
Kurátor výstavy : Lucie Šiklová

Říjen – Krásy hmyzí říše
Skvosty ze svých entomologických sbírek představí Jaroslav Vágner,
cestovatel a člen České společnosti entomologické. Výstava je
přístupná v době provozu knihovny.
pokračování na straně 10

dokončení ze strany 2

„preferenční“ šestici doplnilo v krajském zastupitelstvu
dalších 9 kandidátů, v tomto případě však seřazených podle
toho, jak byli „nasazeni“ na hlasovacím lístku (kandidátní
listině). U těchto kandidátů se již počet preferenčních hlasů pro
stanovení jejich pořadí nezohledňuje.
Kadidát

Přednostní hlasy

poř. příjmení, jméno, tituly věk
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pospíšil Jiří JUDr.
Krejsová Marcela JUDr.
Salvetr Rudolf Mgr.
Baxa Martin Mgr.
Karpíšek Pavel Ing. Mgr.
Vilímec Vladislav Ing.
Šašek Jan Bc.
Poduška Jan
Šneberger Jiří Ing.
Rubáková Věra Ing.
Trylčová Radka Mgr.
Uhlík Jiří
Buriánek Jan
Matoušová Helena
Holeček Josef Ing.
Mištera Josef Doc.
Mottl Petr Bc.
Jaroš Miroslav Ing.
Suttý Tomáš
Baloun Petr Ing.

abs.

v%

36 18 501 41,89
54 2 373 5,37
48 3 262 7,38
37 5 183 11,73
43 1 396 3,16
49 3 131 7,09
28
825 1,86
63
884 2,00
52 3 006 6,80
51
653 1,47
37
586 1,32
42
447 1,01
44
517 1,17
52
246 0,55
53
690 1,56
56
632 1,43
44 1 180 2,67
50
571 1,29
36
320 0,72
35
147 0,33

Mandát Pořadí
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1
6
3
2
7
4
8
9
5
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5

Závěr?
To první, oč stranám jde, je získat maximální počet hlasů,
a tudíž i mandátů. To je logické, byť propočet mandátů ve vztahu
k počtu získaných hlasů až tak „úplně logický“, jak je vidno, není.
Ale je v souladu se zákonem, všechny strany i všichni kandidáti
jdou do voleb s vědomím toho, že tomu tak je a je to fér.
Preferenční hlasy? Zde je to složitější: platí závěr, že „všichni
ví, do čeho jdou“, tím myslím kandidáty. Ví to však všichni
voliči? S malým pousmáním říkám, že ti, kdo si přečtou tento
příspěvek, to už vědět budou…
U větších stran podle mého názoru preferenční hlasy
„nefungují“. Přes onu pětiprocentní hranici (v rámci strany) se
dostanou jen mediálně dobře známí kandidáti. Ty zpravidla strana
ale stejně nasazuje do čela kandidátek. Přesto to neznamená, že
dávat preferenční hlasy nemá smysl – přinejmenším tím dáváme
signál tvůrcům příštích kandidátek, koho bychom si příště přáli.
Je-li kandidát nasazený například jako 33 v „cílové pásce měřené
preferenčními hlasy“ nakonec např. 11, pak to není neúspěch, byť
se do zastupitelstva neprobojoval.
U menších stran, paradoxně, může být snazší onu
pětiprocentní hranici překročit, a tudíž v rámci kandidátky
přeskočit dopředu, a tím trochu pozlobit ty, kteří ve straně
rozhodovali o tom, kdo a jak bude „nasazen na kandidátku“.
Menší strany ovšem bojují s jiným problémem – oním
pětiprocentním limitem - aby se vůbec do skrutinia dostaly.
Přesto všechno: stojí za to jít k volbám, volit a pak se zájmem
sledovat, „jak to všechno dopadlo“. Nebo ne? U voleb na
shledanou.
Přeji Vám hezký den.
Ing. Václav Chroust
místostarosta města
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Opravy komunikací v září 2020
Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách
Stezka pro pěší a cyklisty Klatovy-Beňovy
Výstavba stezky pro pěší a cyklisty v úseku od silnice 2. třídy na
Janovice po MK Beňovy-Lomec, která povede napříč polnostmi po
pozemcích města. V koridoru stezky bude uložena chránička pro
budoucí výtlačný řad kanalizačního potrubí. Prodloužení chodníku
vedoucího podél Domažlické ulice a podél silnice II/191 včetně nového
veřejného osvětlení, výstavba ochranného ostrůvku přes silnici 2. třídy.
Termín provedení: 1. 9. – 31. 10. 2020.
Stavba ochranného ostrůvku bude provedena za omezení provozu
na silnici II/191 (kyvadlový provoz po polovinách silnice).
Parkoviště v Sídlišti U Pošty
Výstavba nového podélného parkovacího pruhu včetně odvodnění (cca
27 parkovacích stání) v úseku od hlavní pošty po Kollárovu ulici vlevo.
Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Termín provedení: 1. 9. – 15. 10. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky komunikace po
jednotlivých úsecích (křižovatkách), přístup pro pěší k sousedním
nemovitostem bude zabezpečen.
Domažlické předměstí - úsek od čp. 644 po čp. 638
Termíny provedení:
Plynovod: 25. 3. – 7. 4. 2020 - hotovo,
propojení plynovodů – 31. 8. 2020,
Vodovod: 6. 8. – 4. 9. 2020,
Komunikace+VO+T-Mobile: 5. 9. – 30. 9. 2020.
Milady Horákové - úsek Karafiátová - Zahradní
Termíny provedení:
Vodovod: 18. 5. – 10. 6. 2020 - hotovo,
Plynovod: 20. 7. – 5. 8. 2020 - hotovo,
Komunikace+VO+T-Mobile: 6. 8. – 11. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky vozovky. Přístup pro pěší
k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Dehtín - MK od viaduktu k silnici I/27
Rekonstrukce kabelu ČEZ, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace,
povrchu vozovky.
Termín provedení: do 30. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace,
přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Podhůrecká ulice - úsek od Nádražní po MŠ
Rekonstrukce silnice, chodníků, parkovacích míst, veřejného osvětlení,
odvedení dešťových vod do podzemní vsakovací nádrže, vyvýšených
a nasvícených přechodů pro chodce. V místě křižovatky ulic
Podhůrecká-Cibulkova vznikne nová okružní křižovatka.
Termíny provedení: 13. 7. – 15. 11. 2020.
3. etapa: 10. 8. – 4. 10. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní - Cibulkova a Prusíkova - MŠ,
částečná uzavírka úseku Cibulkova - Prusíkova, křižovatka
Podhůrecká -Cibulkova bude průjezdná.
4. etapa: 5. 10. – 15. 11. 2020.
Úplná uzavírka úseku Nádražní-Prusíkova, úsek Prusíkova - MŠ
bude průjezdný, dojde k výstavbě okružní křižovatky Podhůrecká
- Cibulkova.
Objízdná trasa bude ve všech etapách vedena ulicemi Voříškova,
Čechova, Nádražní a Hlávkova, po celou dobu stavby bude zajištěn
vjezd do Prusíkovy ulice. Po objízdné trase bude vedena i autobusová
doprava MHD. Náhradní autobusová zastávka bude umístěna pro oba
směry v Čechově ulici. Parkoviště u DD nebude po dobu stavby volně
přístupné z důvodu stavby podzemní nádrže a nutného prostoru pro
zařízení staveniště. Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan
Kodeš, tel. 376 347 284.

Divadelní ulice
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, veřejného
osvětlení, povrchu komunikací, architektonická úprava prostoru vedle
kostela. Termín provedení: 12. 6. – 12. 10. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky místní komunikace,
přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Černík,
tel. 376 347 237.
Dr. Sedláka - úsek od fi Agrowest ke krytému bazénu
Výstavba čerpací stanice odpadních vod.
Termín provedení: 7. 7. – 25. 10. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky stezky pro chodce a cyklisty a částečné uzavírky silnice v dotčeném úseku - jednosměrný
provoz ve směru od Klatov do Tajanova. Opačný směr bude veden
po tzv. „severozápadním obchvatu“.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Kodeš,
tel. 376 347 284.
Štěpánovice, MK za prodejnou svítidel
Prodloužení vodovodního řadu v tělese komunikace.
Termín provedení: 1. 8. – 15. 9. 2020.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky dotčené komunikace.
Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Podrobnější informace k této stavbě vám podá pan Kodeš,
tel. 376 347 284.
Štěpánovice, MK směr Sekrýt
Výměna vodovodního řadu, provedení nového povrchu MK
s odvodněním části komunikace.
Termín provedení: 24. 8. – 31. 10. 2020.
Stavba bude provedena za částečné uzavírky provozu. Přístup pro
pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.
Otín, MK směr Předslav
Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Termín provedení: 7. 9. – 8. 10. 2020.
Stavba bude provedena za částečného omezení komunikace.
Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.
Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
p. František Kocfelda, tel. 376 347 234, mail: fkocfelda@mukt.cz,
Bc. Luboš Broukal, tel. 376 347 230, mail: lbroukal@mukt.cz,
Tomáš Popelík, tel. 376 347 235, mail: tpopelik@mukt.cz.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

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

Lesy města Klatov, s.r.o.
nabízejí za výhodné ceny
jehličnaté palivové dříví v délce od 2 m.
Bližší informace na tel. čísle 376 322 570
nebo 602 279 112 podá p. Koldinský.
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Vypsání dalšího kola řízení o posuzování žádostí
na poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Druhy poskytovaných zápůjček

Město Klatovy vypsalo dne 20. 8. 2020 další, v pořadí
9. kolo řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení.
Zápůjčky jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak
společenstvím domů ve smyslu směrnice města Klatov
o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Klatov.

Poř.
číslo

Název/účel

Lhůta
splatnosti

Horní
hranice

01

Obnova střechy (krytina
i konstrukce) starší 10 let

4 roky

do 300 tis.
Kč/dům-čp.

02

Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

03

Zřízení malé čistírny odpadních
vod ke stávajícímu domu

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

04

Dodatečná izolace domu proti
spodní vodě - stáří nad 10 let

4 roky

do 200 tis.
Kč /dům-čp.

05

Obnova fasády domu vč. oplechování u domu staršího 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

06

Zateplení obvodového pláště
domu staršího 5 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

07

Vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu v bytě, kde dosud není

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

08

Rekonstrukce elektrické
instalace starší 10 let

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

09

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu (silnoproud,
slaboproud, zabezpečení, TV signál)

4 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

10

Vestavba bytu do půdního
prostoru

8 let

do 400 tis.
Kč / byt

11

Nástavba bytu rušící ploché
střechy

8 let

do 500 tis.
Kč / byt

12

Vybudování nebo rekonstrukce plynové přípojky včetně pilíře měření

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

13

Vybudování nebo rekonstrukce
vodovodní přípojky včetně šachty

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

Úroková sazba je pro všechny tituly stejná a je odvislá od
úrokové sazby vyhlášené Českou národní bankou, která je
poté ponížena o 0,01 %. Poslední známá úroková sazba
je za měsíc červenec 2020 a činí 2,22 %.

14

Vybudování nebo rekonstrukce
kanalizační přípojky

2 roky

do 100 tis.
Kč / dům-čp.

15

Výměna oken, vchodových dveří
a balkónových dveří v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Se žadateli, kterým bude zápůjčka poskytnuta, bude sepsána
smlouva, dle které je možné zápůjčku čerpat po dobu deseti
měsíců od podpisu smlouvy.

16

Vybudování nebo
rekonstrukce výtahu v domě

4 roky

do 800 tis.
Kč / dům-čp.

17

Rekonstrukce vody, kanalizace, plynu,
topení a ohřevu vody vč. instalace
solárních panelů v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

18

Rekonstrukce bytového jádra
v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

19

Zasklení lodžií v domě

4 roky

do 100 tis.
Kč na 1 byt

Poskytování zápůjček vyžaduje splnění některých
stanovených podmínek. Žadatel o zápůjčku musí být vlastníkem
nemovitosti, která bude zvelebována, opravována, nebo kde
bude vybudována bytová jednotka formou nástavby nebo
vestavby a nachází se na území města Klatov (I.-V. čtvrti) včetně
Lub a územního obvodu města Klatov. Dům musí být starší
10 let, pouze u titulu Zateplení obvodového pláště domu musí
být starší 5 let.
Na žádosti musí být vyplněny všechny potřebné náležitosti
uvedené v tiskopise, který obdrží každý zájemce o poskytnutí
zápůjčky. V případě stavby vyžadující stavební povolení musí
mít žadatel v době podání žádosti o zápůjčku alespoň požádáno
o toto povolení, před poskytnutím půjčky musí být vydáno
právoplatné stavební povolení. V ostatních případech je nutné
doložit ohlášení stavby podané na OVÚP MěÚ Klatovy,
případně souhlas společenství nebo spoluvlastníků domu.
Vlastnictví nemovitosti se dokládá výpisem z katastru
nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce.
Lhůty splatnosti zápůjček jsou většinou 4 roky, nejdelší lhůta
je u vestaveb či nástaveb bytů 8 let.
Záruka se poskytuje buď zástavou nemovitosti, která je
předmětem této zápůjčky a zapisuje se do katastru nemovitostí
(nesmí být zastavena pro jiné zápůjčky, znalecký posudek nesmí
být starší než jeden rok), nebo zajištěním jedním bonitním
ručitelem na každých 100 000 Kč zápůjčky.

Zájemci o poskytnutí zápůjčky z FRB se mohou informovat
na MěÚ, finančním odboru - paní Miluše Jakubcová,
tel. 376 347 248, nebo na hospodářském odboru - pan František
Kocfelda, tel. 376 347 234.
Uzavírka podání žádostí 9. kola je 16. 10. 2020. Žadatelé
se o tom, zda zápůjčku obdrželi, dozvědí během měsíce
listopadu 2020.
František Kocfelda
vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy

Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat s výhradou zápůjčky
05 – obnova fasády domu včetně oplechování a zápůjčky
06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty
současně na jeden objekt. Zápůjčky lze získat opakovaně na jeden
titul u jednoho domu v případě, že se nejedná o tentýž předmět opravy.

STRANA 8

ZÁŘÍ 2020

KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ

Změny ve volbách do krajských zastupitelstev
Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 proběhnou volby do krajských
zastupitelstev. S ohledem na současnou protiepidemickou situaci
dochází v těchto volbách k několika změnám.
V Klatovech se volí celkem ve 28 volebních okrscích – 14 přímo ve městě, 14 v integrovaných obcích. Místnosti, ve kterých se
volí, jsou již několik let stálé a neměnné. V těchto volbách ovšem
dochází ke dvěma změnám:
1) Okrsek č. 14, který měl volební místnost v Domově pro
seniory v Podhůrecké 815, bude mít nyní sídlo v ZŠ Tolstého
(Tolstého 765). Na této adrese tedy budou místnosti pro dva
volební okrsky – č. 10 a č. 14. Důvodem je eliminace rizika
zanesení nákazy do Domova pro seniory.
2) Z obdobného důvodu dochází ke změně u okrsku č. 9, který
má standardně volební místnost v budově hasičského záchranného
sboru. V tomto případě se volební místnost přesouvá „přes Drnový
potok“ do objektu tělocvičny v areálu Dragounských kasáren
(vchod z Dragounské ulice, vpravo od hlavní brány).
Přehled všech okrsků a volebních místností:
čís.

sídlo okrsku

adresa okrsku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Střední průmyslová škola
MŠ Koldinova
Střední průmysl. škola (bývalá ISŠ)
MŠ U Pošty
Tělocvična Vodojem
MŠ Studentská
ZŠ Masarykova
Gymnázium
Dragounská kasárna
ZŠ Tolstého
MŠ Karafiátová
Regionální centrum (klášter)
MŠ Máchova
ZŠ Tolstého
Hřiště TJ Luby
Statek Sobětice s.r.o.
MŠ Kal
OV Kydliny
SDH Habartice
KD Točník
SDH Štěpánovice
KD Dehtín
KD Vícenice
OV Otín
OV Tajanov
Myslivna, Tupadly
SDH Drslavice
OV Křištín

nábř. kpt. Nálepky 362
Koldinova 445
Voříškova 526
Sídliště U Pošty 682
Studentská 646
Studentská 601
Nár. mučedníků 185
Nár. mučedníků 347
Dragouská 66
Tolstého 765
Karafiátová 830
Plánická 174
Máchova 668
Tolstého 765
Luby 5
Sobětice 75
Kal 3
Kydliny 2
Habartice 59
Točník 74
Štěpánovice 19
Dehtín 34
Vícenice 16
Otín 17
Tajanov 14
Tupadly 23
Drslavice 1
Křištín 20

Další novinkou v těchto volbách je umožnění hlasování
osobám, které v době voleb budou v nařízené karanténě nebo
izolaci z důvodu ochrany zdraví před nemocí covid-19. Tito
voliči budou moci využít následující zvláštní způsoby
hlasování:
1) hlasování u volebního stanoviště (drive-in)
2) hlasování v pobytovém zařízení

3) hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Drive-in je hlasování z motorového vozidla u volebního
stanoviště, které bude uzpůsobeno pro průjezd vozidla. Pro
každý okres bude zřízeno jedno stanoviště, jeho vybavení
zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu 30. 9. 2020
od 7 do 15 hodin.
Pokud před volbami dojde k uzavření pobytového zařízení
sociálních služeb z důvodu ochrany před onemocněním covid19, krajský úřad do tohoto zařízení vyšle speciální komisi pro
hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka 1. 10. 2020
od 7 hodin do pátku 2. 10. 2020 do 18 hodin.
Pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít
drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. 10. 2020 do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební
komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu, kteří
přijedou s přenosnou volební schránkou za voličem domů. Toto
hlasování bude probíhat od pátku 2. 10. 2020 od 7 hodin do
soboty 3. 10. 2020 do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální
komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného
krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní
sčítací komise u krajského úřadu.
Nadále zůstává možnost vyzvednout si voličský průkaz pro
případ, že volič nebude v době voleb v místě trvalého bydliště.
Tento průkaz umožňuje hlasovat v jakémkoliv okrsku v rámci
kraje, ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu.
O voličský průkaz lze požádat u městského úřadu v místě
trvalého pobytu voliče – v písemné podobě nejpozději do 25. 9.
2020, osobně (na podatelně MěÚ Klatovy) do 30. 9. do 16 h.
Veškeré informace o zvláštních způsobech hlasování
(umístění stanoviště pro drive-in, uzavřená pobytová zařízení
a kontakty pro žádost o využití zvláštní přenosné schránky)
budou k dispozici na webu krajského úřadu
(https://www.plzensky-kraj.cz/krajsky-urad) a webu města
Klatovy (https://www.klatovy.cz/mukt/volby.asp).
Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ

TELEVIZE FILMpro KLATOVY
od Plzně-jihu, Klatovska po Šumavu
Každý týden Zprávy z regionu 5.00–24.00 hod.
Film týdne od úterý do neděle v 9.00, 13.00, 18.30 a 21.30 hod.

8. – 13. 9. koncert Tomáš Hostýnek a Symfonický orchestr
při ZUŠ Klatovy
15. – 20. 9. Janovičtí ochotníci My Fair Lady 1/2
22. – 27. 9. Janovičtí ochotníci My Fair Lady 2/2
29. 9. – 4. 10. koncert skupiny Grafit rock
Sledujte zdarma vysílání i na internetu - www.filmpro.cz
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dokončení ze strany 5
Galerie knihovny:
Inspirace fotografií
Vystavuje Martina Formanová. Autorka nemá vyhraněný malířský styl,
Čtvrtek 24. 9., 18.00, refektář jezuitské koleje
TGM pro XXI. století
Přednáška Pavla Kosatíka. Přednášku pořádá Společnost pro moderní
dějiny Klatovska ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy.
Vstupné 50 Kč.
středa 30. 9., 18.00, refektář jezuitské koleje
Dobrý až velmi dobrý večer
Tentokrát s Rudolfem Salvetrem, starostou města Klatovy, a Milanem
Edlem, děkanem Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.
Tématem večera budou Nové trendy ve vzdělávání a příležitosti pro
rozvoj města Klatovy. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy
pořádá Úhlava, o. p. s., a Rotary club Klatovy.
čtvrtek 1. 10., 18.00, společenský sál knihovny
Klatovský triptych
Autorský večer Dušana Kučery s hudebním doprovodem Františka
Pelíška.

pondělí 5. 10., 18.00, refektář jezuitské koleje
Jaroslav Malý
Všeobecná přednáška o houbách
Člen České mykologické společnosti Jaroslav Malý poutavě vypráví
o nejen houbách, ale věnuje se i osvětové činnosti zaměřené na děti –
jak se vyhnout jedovatým houbám, jak se správně vytahují klíšťata
apod. Vstupné 50 Kč.
čtvrtek 8. 10., 18.00, refektář jezuitské koleje
PhDr. Jiří Rak, Ph.D.
Klatovští dragouni – tradice regimentu
neděle 11. 10., 18.00, refektář jezuitské koleje
Elias – Spirituály v refektáři II.
Koncert klatovské skupiny. Vstupné 100 Kč.
Oddělení pro děti a mládež:
I v září budeme pokračovat v tradici dětských výtvarných dílniček, a to
každé pondělí od 13.00 do 16.00 hodin v oddělení pro děti a mládež.
21. 9., 13–16 hodin, ODM – výroba podzimního věnce (20 Kč).

pátek 2. 10., 18.00, refektář jezuitské koleje
Prof. RNDr. Bohumír Janský, Csc.
Problémy s vodou ve světě a v Česku. Jak můžeme situaci řešit.

Bližší informace naleznete na www.knih-kt.cz, nebo na facebookových
stránkách knihovny.
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90 let od úmrtí světícího biskupa pražského
Jana Nepomuka Sedláka, rodáka z Tajanova
ThDr. Jan Nepomuk Sedlák se
narodil 9. dubna 1854 v obci
Tajanov u Klatov. Po studiích
na klatovském gymnáziu
a absolvování bohosloví byl
9. srpna 1876 vysvěcen na
kněze a působil na několika
místech jako kaplan, na
podzim 1878 při obsazení
Bosny sloužil na Balkáně jako
vojenský kurát v polní nemocnici. V letech 1883–1900
byl farářem ve středočeských
Velkých Popovicích, v téže
době také získal doktorát
z teologie.
V letech 1890-1891 působil
jako notář v procesu beatifikace mučedníka Hroznaty, dnešního
hlavního patrona plzeňské diecéze. Od ledna 1908 byl generálním vikářem pražské arcidiecéze a v létě 1917 byl jmenován
a následně vysvěcen jako světící biskup pražský.
Jedním z nejvýznamnějších okamžiků jeho života bylo
v jubilejním roce svatováclavského milénia posvěcení
svatovítské katedrály, které osobně provedl 12. května 1929.

Ve svém rodném Tajanově zbudoval kapli ke cti sv. Jana
Nepomuckého. Vedle ní zřídil dům pro opatrování a výchovu
dětí s bytem pro vychovatelku, s prostorem pro setkávání
místních obyvatel a knihovnou a také s dvěma místnostmi pro
ubytování místních chudých. Péčí města Klatovy jsou obě
budovy zrekonstruovány a slouží veřejnosti. Tajanovu věnoval
též sochu sv. Jana Nepomuckého od sochaře Čeňka Vosmíka,
která stojí na mostě přes Úhlavu. Bohatě také přispěl na opravu
děkanského kostela v Klatovech. Žil velmi skromně, a tak mohl
využívat svých příjmů k podpoře dobročinných účelů.
Zemřel 30. září 1930 a byl pohřben na hřbitově v Praze
u sv. Matěje. Bohužel jeho hrob už není zachován.
Na konci září si biskupa Sedláka připomeneme dvěma akcemi:
30. září 2020, 18.00 – zádušní mše svatá, farní kostel sv. Matěje, Praha – Dejvice, celebruje Mons. Václav Malý, pomocný
biskup pražský, následuje přednáška o životě a díle Jana
Nepomuka Sedláka.
3. října 2020, 19.00 – společenské setkání s přednáškou o životě a díle biskupa Jana Nepomuka Sedláka (v rámci celorepublikové akce Den architektury), společenský dům, čp. 14, Tajanov
u Klatov, za laskavé podpory Osadního výboru Tajanov.
Lukáš Kopecký, zastupitel města

Přelom léta a podzimu v PASKu
Léto se pomalu lomí do podzimu a Pavilon skla se vrací
postupně na trajektorii původně plánovaného programu
letošního roku. Jen o něco dříve před plánem jsme zahájili novou
výstavu Tajemství hyalitového skla, která je věnovaná
jednomu z nejzáhadnějších fenoménů českého sklářství –
černému hyalitu. Jde o velmi specifické sklo vynalezené v roce
1816 hrabětem Georgem Buquoyem v Novohradských horách,
u kterého se dodnes nepodařilo objasnit celý výrobní postup. Jde
o sklo, z něhož se vyráběly nejen velmi krásné předměty zdobené

zejména malbou zlatem, ale také třeba lékárenské dózy.
Exponáty pocházejí ze soukromých sbírek a část ze sbírek
Vlastivědného muzea Dr. Hostaše, je jim ale společné to, že jsou
vůbec poprvé veřejně vystaveny. Příležitost k seznámení
s černým hyalitem mají návštěvníci do 22. listopadu.
V zahradě před pavilonem bude ještě do 15. listopadu stát
objekt Bioluminiscence postavený mladými výtvarníky
z Kolektivu GOJO, který ve večerních hodinách září do tmy.
S krátícími se dny se prodlouží doba, kdy bude možné vidět jeho
nejatraktivnější proměnu. A v chodbě jezuitské koleje najdou
zájemci velkoformátové umělecké fotografie s dokumentací
zrodu díla.
Podobně jako v loňském roce se pavilon zapojuje do projektu
Víkend otevřených ateliérů v Plzeňském kraji, který proběhne
26. až 27. září. Při této příležitosti se bude konat nová tvůrčí dílna
Skleněný rej ve víru vzduchu, ve které si budou moci děti
i dospělí vyrobit různé mobilní závěsy (neklidy či nepokoje) ze
skleněných komponentů podle své fantazie nebo připravených
návodů. Volné téma je proměna léta v podzim.
Další podrobnosti o akcích budou průběžně zveřejňovány
na www.pask-klatovy.cz.

Čajový servis z černého hyalitu.

foto: Marek Vaneš

Jitka Lněničková
kurátorka PASK
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Informace k rozmístění velkoobjemových
kontejnerů a kontejnerů na bioodpad
– podzim 2020
Město Klatovy upozorňuje občany města a integrovaných
obcí na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK)
v období od 11. 10. 2020 do 1. 11. 2020 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. 2020.
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
11. 10. 2020 – 17. 10. 2020
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.

18. 10. 2020 – 24. 10. 2020
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.

25. 10. 2020 – 1. 11. 2020
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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