Informační zpravodaj pro občany obcí Jankov a Holašovice

Vážení spoluobčané,
v tomto zpravodaji přinášíme několik aktuálních novinek a pozvánek

OBEC JANKOV

1. Informace pro občany:
A) Dovolujeme si informovat všechny spoluobčany, že ve dnech 31.5.
a 12.6. 2013 proběhne v Holašovicích na návsi natáčení druhého dílu
vesnické komedie Zdenka Trošky „Babovřesky“. Natáčení obecním
úřadem Jankov je povoleno.
B) Rádi bychom požádali všechny spoluobčany, aby v případě zájmu
vyplnili přiložený slosovatelný dotazník „Jak se Vám žije ve Vaší obci?“
Vyplněné dotazníky je pak možné vhodit do předpřipravených schránek
na obecním úřadě v úředních hodinách nebo do Informačního centra
v Holašovicích. Pokud budete chtít dotazník rozmnožit, požádejte
místostarostu p. Bürgera či pracovnici IC pí. Chaloupkovou. Děkujeme…
C) Dále obec Jankov ve spolupráci s SDH Jankov pro naše nejmenší
společně s rodiči připravila Dětský den na soboru 8.6.2013 od 14:00
hod na návsi v Jankově. Bude to odpoledne plné her a zábavy,
připraven bude také skákací hrad a nebude chybět ani malé
občerstvení. Z tohoto důvodu bude kontejner na netříděný odpad
umístěný od 6.6. – 9.6.2013 na ploše za KD Jankov.
D) Rádi bychom Vás také poprosili o následující:
Z operativních důvodů bychom si rádi vytvořili na obecním úřadě
databázi kontaktů na naše spoluobčany, kdy bychom rádi měli
k dispozici na každé obytné stavení v obci min. jeden kontakt (e-mail či
mobilní telefon, resp. obé). Je to z důvodu operativního kontaktu na Vás
osobně v případě potřeby samosprávy a abychom Vás mohli
prostřednictvím e-mailů popř. krátkých sms zpráv kontaktovat či
informovat o dění v obci. Rádi bychom Vás tedy v této souvislosti
požádali, pokud budete mít zájem, zašlete nám prosím na adresu
infocentrumholasovice@seznam.cz nebo na tel. 774 864 680 kontakt na
Vás ve tvaru: jméno a příjmení, bydliště č.p., e-mail, mobilní telefon.
Databázi k uvedeným účelům bude mít k dispozici starosta a
místostarosta obce.
Krásné dny Vám všem přeje

© Obec Jankov
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V Jankově dne 29.5.2013

Jan Jílek v.r. - starosta
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