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Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

tímto podzimním speciálem přinášíme následující pozvánky a sdělení:
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1) Upozornění na možnost využití služeb kominíka
V pondělí dne 22. října bude v našich obcích k dispozici kominík pan Kubata.
V Jankově od 9:00 hod. do 12:00 hod..
V Holašovicích od 12:30 hod. do 14:00 hod..
Pokud chcete využít jeho služeb a domluvit se s ním na konkrétní hodinu volejte na
mob.: 603 547 914.
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2) Mše svatá a položení věnce k uctění památky obětí světových válek
Při příležitostí 100. výročí vzniku Československa se v neděli dne 28. října
ve 12:00 hod. v Jankově v kapli svatého Víta uskuteční mše svatá, která bude
věnována padlým vojínům světových válek. Po skončení mše položíme věnec
k pomníku padlých vojáků k uctění jejich památky.
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3) Posezení seniorů
Tímto si dovolujeme pozvat Vás seniory našich obcí na posezení dne 24. listopadu od
14:00 hod. v sále jankovské Formanky. Jak jsme uváděli již v podzimním zpravodaji,
tak si krátký program připravily děti z MŠ Čakov a k poslechu a tanci se nám
podařilo domluvit kapelu B-Quintet (v čele s Pavlem Vokůrkou).
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4) Rozsvícení vánočních stromu
Zveme všechny občany a přátele obce na slavnostní rozsvěcování vánočních stromů
v sobotu 1. prosince v Jankově a v neděli 2. prosince v Holašovicích pokaždé od
17:30 hod.. Jak již tradičně tak teplé nápoje pro děti i dospělé jsou zajištěny.

4) Rozsvícení vánočních stromu
Zveme všechny občany a přátele obce na slavnostní rozsvěcování vánočních stromů
v sobotu 1. prosince v Jankově a v neděli 2. prosince v Holašovicích pokaždé od
17:30 hod.. Jak již tradičně tak teplé nápoje pro děti i dospělé jsou zajištěny.

5) Hrátky s čertem v KD Jankov
Dne 7. prosince se v sále jankovské Formanky uskuteční Hrátky s čertem. Tímto
zveme všechny rodiče a prarodiče, aby přišli se svými dětmi a vnoučaty a potěšili se
připravenou zábavou a dárky.
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