
 

Město Janovice nad Úhlavou 

Plán akcí na rok 2015 

 
Leden         

14.1.   Klub seniorů (cestopisná  beseda o Číně)          zasedací sál městského úřadu 

 

Únor 

4.2.   Klub seniorů (beseda o bylinkách)     zasedací sál městského úřadu 

7.2.  Hasičský ples       sokolovna 

8.2.  Dětský maškarní karneval      tělocvična městského úřadu 

14.2.  Masopust a vepřové hody      hasičská zbrojnice 

28.2.  Odpoledne plné her      tělocvična městského úřadu 

 

Březen 

4.3  Klub seniorů (beseda s malířem Aloisem Anderlem)   zasedací sál městského úřadu 

21. a 22.3. Tvoří celá rodina - Měsíc knihy     tělocvična městského úřadu 

 

Duben 

1.4.   Klub seniorů (beseda s Ing. Macúchem - léčivá hlíza)   zasedací sál městského úřadu 

30.4.   Stavění máje a slet čarodějnic     hasičská zbrojnice 

 

Květen 

6.5.   Klub seniorů (zájezd - Šumava, ekofarmy)     ----- 

9.5.  Oslavy sv. Floriána - organizuje SDH Janovice nad Úhlavou  hasičské cvičiště 

31.5.  Koncert v parku - klasická hudba      park u koupaliště 

 

Červen 

3.6.  Klub seniorů - posezení se starostou města    zasedací sál městského úřadu  

6.6.  Dětský den s Fešákem Pínem     hasičské cvičiště 

27. a 28.6. Janovická pouť  

- taneční zábava       hasičské cvičiště 

- noční hasičská soutěž     hasičské cvičiště 

- promenádní koncert Pošumavské muziky   hasičská zbrojnice 

- pouťový jarmark      před budovou městského úřadu 

- Pohádkohraní s Jitulí a Dadulí    před budovou městského úřadu 



Červenec 

 Soutěž ve střelbě na asfaltové holuby o pohár starosty města myslivecká střelnice  

 Hasičská soutěž o pohár starosty města    hasičské cvičiště u koupaliště 

   Promenádní koncert - bubenická show   park u koupaliště 

 

Srpen 

28.8.   Promenádní koncert - THE BEATLES REVIVAL  park u koupaliště 

          - předkapela CHAI 

 

Září: 

2.9.   Klub seniorů (zájezd - Německo)     ———  

   „Říší Inků s děravou kapsou“)    zasedací sál městského úřadu 

    

14. 9.   Koncert Mikešky z DOZP Bystřice     hasičská zbrojnice 

Zatím neurčeno  Pohádkový les (zábavné odpoledne pro děti)   les u hradu Klenová 

 

Říjen 

1.10.   Klub seniorů (beseda s J.Kavalem     zasedací sál městského úřadu 

   „Říší Inků s děravou kapsou“)     

4.- 5.10.   Týden knihoven - Tvoří celá rodina    tělocvična městského úřadu 

28.10.    Oslava státního svátku 

- lampiónový průvod    zahájení před městským úřadem 

- ohňostroj     hasičské cvičiště u koupaliště 

Listopad 

1.11.   Medobraní (slavnosti medu)    tělocvična městského úřadu 

5.11. Klub seniorů  

(cestopisná přednáška o jižní Číně + degustace čajů)  zasedací sál městského úřadu 

23.11.   Výroční setkání seniorů     tělocvična městského úřadu 

Zatím neurčeno  Ochotnické divadlo     sokolovna 

 

Prosinec 

30.11.   Rozsvícení vánočního stromu     Náměstí 

10.12.   Klub seniorů (posezení se starostou)   zasedací sál městského úřadu 

6.12.    Mikulášská zábava pro děti    tělocvična městského úřadu 

7.12.   Adventní koncert      kostel sv. Jana Křtitele 

14.12.   Vánoční jarmark      tělocvična městského úřadu 

21.12.   Vánoční zpívání      kostel sv. Jana Křtitele 

Červenec 

6.7. Soutěž ve střelbě na asfaltové holuby o pohár starosty města myslivecká střelnice  

Termín zatím neurčen Hasičská soutěž o pohár starosty města    hasičské cvičiště u koupaliště 

17.7.   Koncert v parku - Vysoká tráva    park u koupaliště 

 

Srpen 

28.8.   Koncert v parku - THE BEATLES REVIVAL  park u koupaliště 

                 - předkapela CHAI 

 

Září 

2.9.   Klub seniorů (zájezd - Německo)     ----- 

20.9.   Pohádkový les (organizuje skautský oddíl Radost)  les u hradu Klenová 

 

Říjen 

7.10.   Klub seniorů (beseda s J.Kavalem o říši Inků)  zasedací sál městského úřadu 

3. a 4.10.  Týden knihoven - Tvoří celá rodina    tělocvična městského úřadu 

28.10.    Oslava státního svátku 

- lampiónový průvod    zahájení před městským úřadem 

- ohňostroj     hasičské cvičiště u koupaliště 

 

Listopad 

4.11.   Klub seniorů        zasedací sál městského úřadu 

7.11.   Medové odpoledne     tělocvična městského úřadu 

22.11.   Výroční setkání seniorů     tělocvična městského úřadu 

27. a 28.11.  Ochotnické divadlo     sokolovna 

29.11.   Slavnostní rozsvícení vánočního stromu   Náměstí 

 

Prosinec 

2.12.   Klub seniorů (předvánoční posezení se starostou)  zasedací sál městského úřadu 

5.12.    Mikulášská zábava pro děti    tělocvična městského úřadu 

6.12.   Adventní koncert      kostel sv. Jana Křtitele 

13.12.   Vánoční jarmark      tělocvična městského úřadu 

20.12.   Vánoční zpívání      kostel sv. Jana Křtitele 


