JARO 2017 „Speciál“
Vážení spoluobčané,
tímto jarním speciálem přinášíme následující pozvánky:
1) Jarní výlet seniorů
Jak již se stalo tradicí, tak jsme i letos pro naše seniory připravili jarní výlet.
Tentokrát jsme jako destinaci vybrali Domažlicko a okolí v termínu 30. května. Za
Obec Jankov jako pořadatele je garantem výletu místostarostka Marie Vaňková, která
sestavila následující program výletu:
7:00 Odjezd z Jankova
7:05 Odjezd z Holašovic
9:30 Prohlídka Národopisného muzea Jindřicha Jindřicha
10:15 Prohlídka náměstí a arciděkanského kostela
11:00 Prohlídka Chodského hradu Domažlice a věže
12:30 Společný oběd v restauraci „DUBINA“
14:00 Odjezd do Újezdu – rodiště Jana Sladkého Koziny
Prohlídka pamětní síně Jana Sladkého Koziny
15:00 Odjezd na Výhledy – pomník chodského spisovatele J.Š. Baara
Při dobrém počasí nádherný výhled do krajiny
16:00 Odjezd domů
18:30 Návrat domů
Všichni naši senioři jsou na výlet srdečně zváni!
Dále jsou zváni i další občané našich obcí avšak za jednorázový poplatek 300,00 Kč.
Z prvého poplatku budou hrazeny částečně výdaje na vstupné do památek a expozic
či oběd (cesta autobusem je pro naše spoluobčany zdarma). Pro rezidenty jiných obcí
činí poplatek 600,00 Kč. Z poplatku budou plně hrazeny výdaje na vstupné do
památek a expozic, oběd a částečně cestovní náklady. Poplatek se bude hradit až při
nástupu do autobusu.
Všechny zájemce prosíme, aby se obratem, nejdéle však do čtvrtka 25. května,
kontaktovali Marii Vaňkovou, na tel.: 725 031 287, a přihlásili se na výlet za
účelem zajištění rezervace dostatečného počtu vstupů a obědů. Postačí krátká
sms zpráva.
Všem účastníkům přejeme příjemně strávený den.

2) Slavnostní otevření hasičské zbrojnice Holašovice

5) Vesnice roku 2017
Zastupitelstvo obce Jankov se znovu po osmi letech rozhodlo přihlásit se do soutěže
Vesnice roku České republiky 2017.
Naším cílem je hodnotící komisi představit to, co jsme za uplynulé období osmi let
ve vesnici vybudovali, kam jsme ji posunuli a kam se chceme dále společně ubírat.
Přihlásili jsme se také do soutěže v kategorii Zlatá cihla v Programu obnovy venkova,
kde se oceňují příkladné stavby, realizované v duchu Programu obnovy venkova,
které si zaslouží, aby byly zveřejněny s výstavbou. Přihlásili jsme se s projektem
výstavby „Nové hasičské zbrojnice Holašovice“ tzn. kategorie nové stavby.
Samozřejmě je to i významná a prestižní společenská událost, na jejíž účast bychom
Vás rádi pozvali. V rámci této soutěže k nám zavítá krajská hodnotící komise a to
v termínu 7.6.2017 ve 13:30 hod., ve kterém přijede do Jankova před obecní úřad.
My bychom se rádi s Vámi jako s našimi občany sešli společně v Holašovicích a to
tentýž den ve 14:45 hod. v sále hospody Holašovice. Velice jako zastupitelstvo
stojíme o účast všech, kteří mají možnost přijít naši vesnici Jankov – Holašovice
v této soutěži podpořit (maminky či tatínky s dětmi, babičky, dědečky, seniory,
podnikatele či živnostníky, ale i produktivní občany či omladinu …. Pohoštění bude
pro naše občany zdarma na účet starosty obce.

3) Dětský den v Jankově

Parkování na návsi v Holašovicích

Obec Jankov ve spolupráci s SDH Jankov tímto zve rodiče, aby se svými dětmi přišli
na dětský den v Jankově, který se bude konat na návsi dne 10. června od 14:00
hod. Stejně jako loni, se mohou děti těšit nejen na skákací hrad, ale i na odpoledne
plné her.

Na závěr tohoto zpravodaje bychom rádi poděkovali všem, co se respektují pravidla
parkování na návsi v Holašovicích. Od vydání posledního zpravodaje jich výrazně
přibylo. Nicméně stále se jsou tu někteří, kteří postrádají sebereflexi a bez ohledu na
ostatní nadále pokračují v porušování stanovených pravidel. Přičemž zrovna tito mají
zpravidla snadné alternativní řešení.

4) Pouť v Jankově

Obec dlouhodobě plánuje vybudování kamenných vjezdů na návsi v Holašovicích,
nicméně jako motivaci očekává od místních občanů dodržování stanovených
pravidel, aby tato akce splnila svůj účel.

Obec Jankov Vás zve na tradiční pouť. V letošním roce bude tato společenská akce
zahájena již v pátek 16. června od 20:00 hod. v KD Jankov, a to večerní zábavou,
kterou bude doprovázet k poslechu a tanci Josef Litvan.
Další významnou událostí bude v neděli 18. června od 7:45 hod. mše svatá v kapli
sv. Víta. Odpoledne bude následovat fotbalové utkání SK Jankov, které na závěr
vystřídá volná zábava.

Ještě jednou tedy žádáme místní občany, aby využili pro potřeby parkování své dvory
či zahrady a na návsi parkovali minimálně pouze ve vjezdech do usedlostí. Pro
případ, že by žádná z uvedených možností nebyla pro parkování vhodná, je možné
dočasně využít parkoviště u Infocentra.

