
„THAJSKO“„THAJSKO“  

cestopisná beseda se Stanislavou Šimanovoucestopisná beseda se Stanislavou Šimanovou  

určená pro seniory i ostatní zájemceurčená pro seniory i ostatní zájemce  

středa 1. dubna od 17.00 hodinstředa 1. dubna od 17.00 hodin  

v zasedacím sále městského úřaduv zasedacím sále městského úřadu  

Pořadatel: Pořadatel:   

Město Janovice nad ÚhlavouMěsto Janovice nad Úhlavou  

  

  

    

  

  

„STARÁ KNIHA NENÍ NA VYHOZENÍ“„STARÁ KNIHA NENÍ NA VYHOZENÍ“  

tvořivé odpolednetvořivé odpoledne  

čtvrtek 23. dubna od 13.00 do 18.00 hodinčtvrtek 23. dubna od 13.00 do 18.00 hodin  

v městské knihovněv městské knihovně  

V průběhu odpoledne můžete přinést své staré knihy a V průběhu odpoledne můžete přinést své staré knihy a 

vytvářet z nich skládačky, doplňky, dekorace apod…vytvářet z nich skládačky, doplňky, dekorace apod…  

Lektorka: Natálie Vítovcová.Lektorka: Natálie Vítovcová.  

Lektorské služby jsou hrazeny z dotací Lektorské služby jsou hrazeny z dotací 

MK ČR „Knihovna 21. století“.MK ČR „Knihovna 21. století“.  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Janovice nad ÚhlavouMěstská knihovna Janovice nad Úhlavou  

  

„TVOŘÍME ZE STARÝCH KNIH“„TVOŘÍME ZE STARÝCH KNIH“  

výstavavýstava  

od 8. dubna do 29. květnaod 8. dubna do 29. května  

v prostorách v prostorách   

městské knihovnyměstské knihovny  

(otevřeno v provozní době (otevřeno v provozní době 

knihovny)knihovny)  

Výstava bude doplněna Výstava bude doplněna 

obrazy a fotografiemi na obrazy a fotografiemi na 

téma „knihy, knihovna, téma „knihy, knihovna, 

čtenář“.čtenář“.  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Janovice nad ÚhlavouMěstská knihovna Janovice nad Úhlavou  

„KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ“„KURZ STUDENÉ KUCHYNĚ“  

pátek 24. dubna pátek 24. dubna   

od 18.00 hodinod 18.00 hodin  

v městské knihovněv městské knihovně  

Co se můžete naučit: Co se můžete naučit:   

vykostění kuřete na roládu, zdobení chlebíčků, galantina z vykostění kuřete na roládu, zdobení chlebíčků, galantina z 

kuřete…kuřete…  

Lektorky kurzu: Anna Radová a Eva Sedláčková.Lektorky kurzu: Anna Radová a Eva Sedláčková.  

Počet míst je omezen, proto je potřeba Počet míst je omezen, proto je potřeba přihlásit se do     přihlásit se do     

17. dubna v městské knihovně17. dubna v městské knihovně. Kurzovné = 70,. Kurzovné = 70,-- Kč. Kč.  

Lektorské služby jsou hrazeny z dotací MK ČR Lektorské služby jsou hrazeny z dotací MK ČR 

„Knihovna 21. století“.„Knihovna 21. století“.  

Pořadatel: Pořadatel:   

Městská knihovna Janovice nad ÚhlavouMěstská knihovna Janovice nad Úhlavou  

ve spolupráci se SŠZP Klatovyve spolupráci se SŠZP Klatovy  

„PÍSMO „PÍSMO -- NÁŠ OBRAZ“ NÁŠ OBRAZ“  

beseda s grafoložkou a kinezioložkou Ivanou Šmucrovoubeseda s grafoložkou a kinezioložkou Ivanou Šmucrovou  

úterý 28. dubna od 18.00 hodinúterý 28. dubna od 18.00 hodin  

v městské knihovněv městské knihovně  

Prostřednictvím písma můžeme lépe vnímat a také pracovat sami se sebou. Symboly, které používáme v rukopise, Prostřednictvím písma můžeme lépe vnímat a také pracovat sami se sebou. Symboly, které používáme v rukopise, 

odrážejí to, co cítíme nebo vnímáme smysly. Změna našeho chování i nemoc se projeví změnou rukopisu. Pokud odrážejí to, co cítíme nebo vnímáme smysly. Změna našeho chování i nemoc se projeví změnou rukopisu. Pokud 

začneme cíleně pracovat se svým rukopisem, má tato změna dopad i na psychiku.začneme cíleně pracovat se svým rukopisem, má tato změna dopad i na psychiku.  

Lektorské služby jsou hrazeny z dotací MK ČR „Knihovna 21. století“.Lektorské služby jsou hrazeny z dotací MK ČR „Knihovna 21. století“.  

Pořadatel: Městská knihovna Janovice nad ÚhlavouPořadatel: Městská knihovna Janovice nad Úhlavou  



„RUČNÍ STAVĚNÍ MÁJE A SLET ČARODĚJNIC“„RUČNÍ STAVĚNÍ MÁJE A SLET ČARODĚJNIC“    

Město Janovice nad Úhlavou připravuje na středu 6. května zájezd pro seniory. Trasa zájezdu: zámek a Město Janovice nad Úhlavou připravuje na středu 6. května zájezd pro seniory. Trasa zájezdu: zámek a 

hrad Velhartice, Hrádek u Sušice, Sušice a její okolí. Odjezd z autobusové zastávky v 8.30 hodin.hrad Velhartice, Hrádek u Sušice, Sušice a její okolí. Odjezd z autobusové zastávky v 8.30 hodin.  

Záloha na vstupy: 170,Záloha na vstupy: 170,-- Kč. Kč.  

Přihlášky a bližší informace v městské knihovně.Přihlášky a bližší informace v městské knihovně.  

Program:Program:  

17.00 hodin 17.00 hodin   příprava májepříprava máje  

18.00 hodin 18.00 hodin   ruční stavění májeruční stavění máje  

    shromáždění čarodějnicshromáždění čarodějnic  

18.10 hodin18.10 hodin  rej čarodějnicrej čarodějnic  

18.30 hodin 18.30 hodin   posezení u máje posezení u máje   

Občerstvení zajištěno!Občerstvení zajištěno!  

JANOVICE NAD ÚHLAVOUJANOVICE NAD ÚHLAVOU  

Sběr Sběr veškeréhoveškerého odpadu je pravidelně zajišťován ve sběrném dvoře za městským úřadem: odpadu je pravidelně zajišťován ve sběrném dvoře za městským úřadem:  

PÁTEKPÁTEK   14:00  14:00 –– 18:00 hodin, SOBOTA 18:00 hodin, SOBOTA  08:00 08:00 –– 12:00 hodin 12:00 hodin  
  

OKOLNÍ OBCEOKOLNÍ OBCE  

VV  okolních obcích budou umístěny velkoobjemové kontejnery okolních obcích budou umístěny velkoobjemové kontejnery od středy 29. dubna do neděle 3. května.od středy 29. dubna do neděle 3. května.  

Kontejnery budou umístěny na obvyklých místech vKontejnery budou umístěny na obvyklých místech v  těchto obcích:těchto obcích:  

Dolní Lhota, Dubová Lhota, Petrovice, Plešiny, Rohozno, Ondřejovice, Hvízdalka, Spůle, Vacovy, Veselí.Dolní Lhota, Dubová Lhota, Petrovice, Plešiny, Rohozno, Ondřejovice, Hvízdalka, Spůle, Vacovy, Veselí.  
  

Nebezpečný odpad bude vNebezpečný odpad bude v  okolních obcích svážen okolních obcích svážen vv  sobotu 2. května sobotu 2. května v těchto časech:v těchto časech:  

  ObecObec    Čas příjezduČas příjezdu  Čas odjezduČas odjezdu    ObecObec    Čas příjezduČas příjezdu  Čas odjezduČas odjezdu  

  Dolní LhotaDolní Lhota  08:3008:30    08:4508:45      Dubová LhotaDubová Lhota  10:2010:20    10:3010:30  

  VacovyVacovy    09:0009:00    09:1009:10      SpůleSpůle    10:4010:40    10:5510:55  

  OndřejoviceOndřejovice  09:2009:20    09:3009:30      PlešinyPlešiny    11:1011:10    11:2511:25  

  HvízdalkaHvízdalka  09:4009:40    09:5009:50      VeselíVeselí    11:3511:35    11:5011:50  

  PetrovicePetrovice  10:0010:00    10:1010:10      RohoznoRohozno  12:0012:00    12:1012:10  

    

  

čtvrtek 30. dubna před budovou hasičské zbrojnicečtvrtek 30. dubna před budovou hasičské zbrojnice  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pořadatel: SDH Janovice nad  Úhlavou a Federace čarodějnicPořadatel: SDH Janovice nad  Úhlavou a Federace čarodějnic  

  

            Báby, žáby, netopýři, Báby, žáby, netopýři,   

      všichni, kdo k nám na slet míří.všichni, kdo k nám na slet míří.  

      Omeťte si z košťat prach,Omeťte si z košťat prach,  

      termín máme na dosah!termín máme na dosah!  

Můžete si býti jisti, že 30. duben nám to jistí.Můžete si býti jisti, že 30. duben nám to jistí.  

Až budou zase stavět májku, opusťte váš úkryt v hájku.Až budou zase stavět májku, opusťte váš úkryt v hájku.  

K hasičárně vyražte a svou krásu ukažte.K hasičárně vyražte a svou krásu ukažte.  

Ani kapka moku nazmar, těšíme se, sletu nazdar!Ani kapka moku nazmar, těšíme se, sletu nazdar!  

Za vedení Federace čarodějnic 

 

     (vlastním drápem) 


