Informační zpravodaj pro občany obcí Jankov a Holašovice

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si tímto způsobem přinést několik aktuálních novinek a
informací z dění v naší obci, zejména pozvánky na společenské akce
pořádané a podporované samotnou obcí či ve spolupráci obce
s místními občanskými sdruženími a spolky. Prosím poznamenejte si
tyto akce ve Vašich kalendářích….
1. VÝLOV OBECNÍHO RYBNÍKA
Připomínáme pozvání na výlov obecního rybníka Nekysel
v Holašovicích, v sobotu dne 13. října cca od 8:00 hod. Na místě si
bude možné zakoupit kapra za jednorázovou cenu. Pro děti bude
připraveno malé občerstvení.
2. POSVÍCENÍ V HOLAŠOVICÍCH
Tradiční posvícenská zábava se uskuteční v sobotu dne 20. 10. 2012
od 20:00 hod v sále Jihočeské hospody v Holašovicích. Zde bude opět
možnost se zúčastnit tradiční volné soutěže v pojídání lívanců, ochutnat
jihočeského (Holašovického) kapra připraveného „podomácku“ na
různé způsoby či chuti a samozřejmě nebude chybět tombola o
posvícenskou husu. Hudba k tanci, poslechu i zpěvu zajištěna.
3. POSVÍCENÍ V JANKOVĚ
Posvícenská zábava se rovněž uskuteční v sobotu dne 10. 11. 2012
od 20:00 hod v sále KD Jankov. Hudba k tanci, poslechu i zpěvu
zajištěna.
4. KATEŘINSKÉ HELIGONKY V HOLAŠOVICÍCH
Občanské sdružení Selské baroko ve spolupráci s obcí Jankov si Vás
dovolují opět pozvat na populární a velice příjemnou poslechovou
hudební akci „Kateřinské heligonky“, která se uskuteční v neděli dne
25. 11. 2012 od 14:00 hod v sále Jihočeské hospody v Holašovicích.
Všichni „milovníci“ české písničky a heligonek jsou srdečně zváni.
5. TRADIČNÍ POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU V JANKOVĚ A HOLAŠOVICÍCH
Jménem zastupitelstva Obce Jankov si Vás osobně a všechny Vaše
rodinné příslušníky dovolujeme pozvat na tradiční rozsvícení Vánočního
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stromu na návsích našich obcí v termínu prvního adventního víkendu,
které se uskuteční takto:
v Jankově na návsi v neděli dne 2. 12. 2012 v 16:45 hod, kde si
společně sborově zazpíváme vánoční koledy. Bude připraveno zbrusu
nové osvětlení Vánočního stromu, které naší (jako vybrané) obci
zakoupila firma E.ON Česká republika. Drobné občerstvení ve formě
„Vánočního punče“ bude připraveno přímo na návsi u stromečku.
v Holašovicích na návsi v neděli dne 2. 12. 2012 v 17:30 hod,
kde si společně zazpíváme vánoční koledy. Znovu na období adventu
postavíme na návsi o čtyři dřevěné sochy bohatší „Holašovický
staročeský betlém“. I zde bude Vánoční strom „oděn“ do zbrusu
nového osvětlení, které naší (jako vybrané) obci zakoupila firma E.ON
Česká republika. Drobné občerstvení ve formě „Vánočního punče“
bude připraveno přímo na návsi u stromečku.
6. VESELÉ HRÁTKY S ČERTEM
Obec Jankov si pro naše „nejmenší ratolesti“ po loňském úspěchu opět
připravila krátké setkání s čertem a andělem včetně doprovodného
programu, které se uskuteční v pátek 7. 12. 2012 v sále
KD Jankov od 17:00 hod do cca 19:00 hod. Všichni rodiče s malými
dětmi a samozřejmě i babičky a dědečkové jsou srdečně zváni.
7. TRADIČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ NAŠICH OBCÍ
V předstihu si jménem zastupitelstva dovoluji oslovit všechny naše
seniory, aby si ve svých kalendářích „červeně“ poznamenali termín
sobota 8. 12. 2012 od 14:00 hod do ???, kdy se uskuteční
každoroční setkání a posezení seniorů našich obcí, tentokrát v sále
KD Jankov, kam jste zároveň srdečně zváni. Občerstvení, krátké
kulturní pásmo dětí z MŠ v Čakově, hudba k tanci i poslechu, dobrá
nálada, která nezbytně k této akci patří, to vše je zajištěno. Svoz
účastníků z Holašovic bude řešen zastupiteli obce v 13:45 hod
od informačního centra.
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8. STOLNÍ KALENDÁŘE 2013
Obec Jankov, stejně jako v minulých letech připravila pro naše
spoluobčany malý stolní kalendář na rok 2013, s tématikou vítězů
vesnice roku Jihočeského kraje, který Vám zaneseme v průběhu
měsíce prosince přímo do Vašich domovů. Pokud chcete více jak jeden
výtisk, oslovte paní Vaňkovou, bude Vám vyhověno.
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Za všechny zastupitele Vám přeji příjemně strávené dny a na viděnou
na uvedených akcích se těší
Jan Jílek v.r.
starosta
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