Informační zpravodaj pro občany obcí Jankov a Holašovice

Vážení spoluobčané,

15:45 hod – odjezd domů, plánovaný návrat cca 17:30 – 17:45
hod.

v tomto zpravodaji přinášíme aktuální pozvánku na …
…… „jarní“ výlet seniorů našich obcí:
Opětovně jsme připravili pro naše seniory v termínu v úterý
13. května 2014 jednodenní poznávací výlet, tentokrát do oblasti
Karlštejnska a Českého krasu. Dovolujeme si Vás srdečně na tuto akci
pozvat.
Výlet pro Vás organizuje Obec Jankov. Organizačně výlet zajišťuje
pracovnice Infocentra Holašovice Petra Chaloupková a zastupitelka obce
Marie Vaňková. Výlet je pořádaný převážně pro seniory našich obcí.
Prostřednictvím tohoto zpravodaje Vám sdělujeme následující upřesňující
informace k výletu:
 Program výletu:
odjezd autobusu je v 7:00 hod z Jankova od zastávky autobusu,
7:10 hod - odjezd z Holašovic od zastávky autobusu,
10:05 – 12:15 hod – prohlídka královského hradu KARLŠTEJN vč.
hradní kaple - Hrad Karlštejn byl založený v roce 1348 a zaujímá
mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován
českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro
uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a
říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval
na hradě, dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů,
především hradních kaplí. Stavebně byl hrad dokončen v roce
1365, kdy byla vysvěcena Kaple sv. Kříže ve Velké věži.
o Prohlídka 1 skupina 16 lidí – 10:05 – 11:35 hod
o Prohlídka 1 skupina 16 lidí - 10:35 – 12:00 hod
12:30 hod – oběd na Karlštejně
13:45 hod – odjezd do Koněpruských jeskyní
14:15 hod – prohlídka Koněpruských jeskyní - Koněpruské jeskyně
jsou přístupné veřejnosti od roku 1959 a nabízí návštěvníkům
přibližně hodinovou prohlídku dvou jeskynních pater, která vznikla
činností vody ve vápencích starých přibližně 400 milionů let.
Prohlídková trasa vede jeskynními chodbami přes několik dómů s
krápníkovou výzdobou a končí ve svrchním patře jeskyní, kde byla
v 15. století tajná penězokazecká dílna
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Jelikož uvedená prohlídka Karlštejna vč. kaple sv. Kříže se musí
dopředu dlouhodobě objednat a je finančně velmi drahá, máme ji již
dlouhodobě zarezervovanou pro 32 účastníků. Nicméně abychom využili
kapacitu sedadel objednaného autobusu, tak jsme se rozhodli znovu
nabídnout možnost tohoto výletu i pro další občany našich obcí za
jednorázový poplatek 300,- Kč. Z poplatku budou hrazeny částečně výdaje
na vstupné do památek a expozic či oběd (cesta autobusem je pro naše
občany zdarma).
Je zde možnost a nabídka přihlásit se na tento výlet i pro další
občany, kteří mají zájem tento výlet absolvovat s tím, že zaplatí
jednorázový poplatek ve výši 500,- Kč. Z poplatku budou plně hrazeny
výdaje na vstupné do památek a expozic, oběd a částečně cestovní
náklady.
Příslušný poplatek bude zaplacen při nástupu do autobusu
pí. Vaňkové.

Nicméně při nadlimitním počtu zájemců budou u již
zarezervovaných prohlídek upřednostněni naši senioři. Pokud by
byl vyšší zájem účastníků než avizovaných 32 občanů, zkusíme ještě
operativně doobjednat prohlídku pro další zájemce výletu se stejnou
možností prohlídky, ale bez záruky. Alternativní možností by pak byla
prohlídka hradu Karlštejn, ale již bez kaple sv. Kříže.

Všichni zájemci proto prosím obratem, nejdéle však do
neděle 4. května kontaktujte pí. Petru Chaloupkovou na tel. čísle
774 864 680, kvůli počtu objednání vstupů do památek a obědů,
stačí zaslat krátkou sms zprávu.
Za všechny zastupitele Vám přeji příjemně strávený den a hezké

zážitky.
Krásné jarní dny Vám všem přeje
Jan Jílek v.r.
starosta
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