
  

  

BESEDA S BYLINKÁŘKOUBESEDA S BYLINKÁŘKOU  

středa 4. února od 17.00 hodinstředa 4. února od 17.00 hodin  

v zasedacím sále městského úřaduv zasedacím sále městského úřadu  

Beseda s Hanou Urbánkovou o nejrůznějších bylinkách,       Beseda s Hanou Urbánkovou o nejrůznějších bylinkách,       

o jejich účincích  i nejrůznějších tradičních způsobech jejich o jejich účincích  i nejrůznějších tradičních způsobech jejich 

zpracování (posílení imunity, detoxikace organismu …). zpracování (posílení imunity, detoxikace organismu …).   

Beseda je určena pro seniory i ostatní Beseda je určena pro seniory i ostatní 

zájemce z řad veřejnosti.zájemce z řad veřejnosti.  

Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou   

POHÁDKOVÝ POHÁDKOVÝ   

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVALDĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL  

neděle 8. února od 15.00 hodinneděle 8. února od 15.00 hodin  

v tělocvičně městského úřaduv tělocvičně městského úřadu  

Vstupné: Vstupné:   

dospělí 50,dospělí 50,-- Kč, masky zdarma. Kč, masky zdarma.  

Pro masky budou připraveny soutě-Pro masky budou připraveny soutě-

že, zábava a sladké odměny. Občer-že, zábava a sladké odměny. Občer-

stvení zajištěno.stvení zajištěno.  

Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou Pořadatel: Město Janovice nad Úhlavou   

Vážení rodiče, milé děti, zveme VásVážení rodiče, milé děti, zveme Vás  

k zápisu do 1. třídyk zápisu do 1. třídy  
ve čtvrtek 12.2.2015 od 8.30 do 17.00 hodin.ve čtvrtek 12.2.2015 od 8.30 do 17.00 hodin.  

  

ODPOLEDNE PLNÉ HERODPOLEDNE PLNÉ HER  

sobota 28. února od 14.00 do 18.00 hodinsobota 28. února od 14.00 do 18.00 hodin  

v tělocvičně městského úřaduv tělocvičně městského úřadu  

Můžete si zahrát známé Můžete si zahrát známé 

a pod vedením skautů    a pod vedením skautů    

i méně známé deskové i méně známé deskové 

hry. Hrát mohou dospělí hry. Hrát mohou dospělí 

i děti (pouze v doprovo-i děti (pouze v doprovo-

du rodičů). Možnost du rodičů). Možnost 

zakoupení nových her   zakoupení nových her   

a hlavolamů.a hlavolamů.  

Občerstvení zajištěno.Občerstvení zajištěno.  

Pořadatel: Pořadatel:   

Skautský oddíl Radost Janovice nad  Úhlavou Skautský oddíl Radost Janovice nad  Úhlavou   

a Městská knihovna Janovice nad Úhlavou a Městská knihovna Janovice nad Úhlavou   

K zápisu musí dítě dopro-K zápisu musí dítě dopro-

vodit zákonný zástupce, vodit zákonný zástupce, 

který přinese občanský který přinese občanský 

průkaz a rodný list dítěte.průkaz a rodný list dítěte.  

Zapisujeme děti, které do-Zapisujeme děti, které do-

vrší 6 let věku do vrší 6 let věku do 

31.8.2015, i děti po odkla-31.8.2015, i děti po odkla-

du.du.  

Masarykova základní školaMasarykova základní škola  

Janovice nad Úhlavou okres KlatovyJanovice nad Úhlavou okres Klatovy  

Rohozenská 225, 340 21Rohozenská 225, 340 21  

tel. 376392220, info@zsjanovice.cz, www.zsjanovice.cztel. 376392220, info@zsjanovice.cz, www.zsjanovice.cz  



Město Janovice nad Úhlavou ve spolupráci se SDH Janovice nad Úhlavou a Janovickými ochotníkyMěsto Janovice nad Úhlavou ve spolupráci se SDH Janovice nad Úhlavou a Janovickými ochotníky  

zvou všechny nazvou všechny na  

  

    ��������sobota 14. únorasobota 14. února  
v hasičské zbrojnici v Janovicích nad Úhlavouv hasičské zbrojnici v Janovicích nad Úhlavou  

INFORMACE PRO MAŠKARYINFORMACE PRO MAŠKARY  

Ty maškary, které se chtějí připravovat společně s ostatními, se sejdou Ty maškary, které se chtějí připravovat společně s ostatními, se sejdou v 9.00 hodinv 9.00 hodin                      
v zasedacím sále městského úřadu (1. patro).v zasedacím sále městského úřadu (1. patro).  

Ty maškary, které se připraví doma, mají sraz Ty maškary, které se připraví doma, mají sraz v 10.00 hodinv 10.00 hodin  před budovou             před budovou             

městského úřadu.městského úřadu.  

PROGRAMPROGRAM  

      9.30 hodin9.30 hodin    zahájení prodeje     zahájení prodeje   

 10.30 hodin 10.30 hodin    požádání starosty o svolení zahájit masopust         požádání starosty o svolení zahájit masopust       

                         a představení maškar                         a představení maškar  

                               … a potom                                   … a potom    posezení, konzumace, poslech dechovky …posezení, konzumace, poslech dechovky …  
  

Ke zpestření programu zahraje dechová kapelaKe zpestření programu zahraje dechová kapela  

  

  

V průběhu celé akce je zajištěno posezení, prodej občerstvení a nápojů. V průběhu celé akce je zajištěno posezení, prodej občerstvení a nápojů.   

    Prodej hotových výrobků bude probíhat od 9.30 do vyprodání.Prodej hotových výrobků bude probíhat od 9.30 do vyprodání.  
  

CO BUDE V NABÍDCE?CO BUDE V NABÍDCE?  

Výrobky k prodeji:Výrobky k prodeji:  

►světlá tlačenka, jitrnice, jelita►světlá tlačenka, jitrnice, jelita  
        (tyto výrobky v letošním roce opět připraví Ing. Jiří Nový (tyto výrobky v letošním roce opět připraví Ing. Jiří Nový -- restaurace Na Bidle Klatovy ) restaurace Na Bidle Klatovy )  

►balíčkované maso►balíčkované maso  

►polévka ►polévka   

Ke konzumaci na místě:Ke konzumaci na místě:  

►polévka, ovar, guláš, opečené klobásy, teplé jitrnice, tlačenka … ►polévka, ovar, guláš, opečené klobásy, teplé jitrnice, tlačenka …   

►pivo a další nápoje …►pivo a další nápoje …  

    


