JANOVICKÝ ZPRAVODAJ
občasník města Janovice nad Úhlavou

ADVENT 2022

VÁNOČNÍ JARMARK
neděle 4. prosince od 14.00 do 18.00 hodin
v Janovickém lihovaru
Program:
14.00 hodin HLASOPLET
15.00 hodin ŽÁCI MASARYKOVY ZŠ
15.15 hodin ANDĚLÉ NA CHŮDÁCH
15.30 hodin FORMANI
16.30 hodin ANDĚLÉ NA CHŮDÁCH
17.00 hodin MIKULÁŠSKÁ SHOW
Po celé odpoledne mohou děti
navštívit opravdové PEKLO!!!
Občerstvení zajišťují janovičtí hasiči.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
neděle 27. listopadu od 16.30 hodin
na náměstí
Program:
16.30 hodin zahraje kapela ŠTREKA
17.00 hodin rozsvícení stromu
Po rozsvícení stromu bude pokračovat kapela
ŠTREKA do 17.30 hodin.
Přineste s sebou zvonečky!!!
Občerstvení zajišťuje Zmrzlinkovna.

VÁNOCE S VŮNÍ KÁVY
úterý 6. prosince od 18.00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy o historii kávy a
poté přednáška pana Jana Jiráka
o starých vánočních zvycích.
Výstava
proběhne
v městské
knihovně, přednáška v zasedacím
sále Měú.
SETKÁNÍ SENIORŮ SE STAROSTOU
středa 7. prosince od 17.00 hodin
v zasedacím sále Měú
Tradiční předvánoční setkání seniorů
starostou města – povídání o čemkoliv.
Občerstvení zajištěno.

se

OZDOBY Z KORÁLKŮ
čtvrtek 8. prosince od 18.00 hodin
v zasedacím sále Měú
Tvůrčí dílna s Natálkou Vítovcovou – ozdoby a
dárečky z korálků.
Zájemci, hlaste se v městské knihovně.

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 11. prosince od 17.30 hodin
ve staré radnici na náměstí
MUSICA IMPERFECTA
hudební seskupení muzikantů a zpěváků
z klatovského regionu
Repertoár Musica Imperfecta zahrnuje skladby
duchovní, koledy v úpravách rozličných autorů,
avšak velmi rádi sáhnou po skladbách
současných interpretů, jako je Václav Neckář,
Janek Ledecký atp. Zpěv doprovodí kontrabas,
housle, flétny nebo bicí nástroje a nutno
podotknout, že těšit se můžete i ze zvuků, jež
vydávají nástroje neobvyklé nebo neobvykle
uchopené.
ZÁJEZD PRO SENIORY – ADVENTNÍ PRAHA
čtvrtek 15. prosince
Návštěva „Světa medúz“ na střeše obchodního
centra Arkády Pankrác (jedno z největších
medúzárií v Evropě; přes 10 000 exemplářů;
otevřeno od roku 2019). Vstup do Světa medúz je
100,- Kč).
Adventní trhy na Staroměstském náměstí.
Odjezd: v 7.30 hodin z autobusové zastávky na
náměstí.
Příjezd: cca do 21.00 hodin.
Doprava: Seniorům z Janovic nad Úhlavou a
spádových obcí je doprava hrazena z rozpočtu
města. Ostatní se mohou zúčastnit do naplnění
kapacity autobusu za poplatek 400,- Kč.
Přihlášky: v městské knihovně.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 14. prosince od 10.00 hodin
v zasedacím sále Měú
Poslední přednáška na téma Čínská medicína
v naší zahrádce.
KROUŽKY
Tanečky: 14.12. od 16.00 hod. v sále Měú.
Brouček: 1.12. a 15.12. od 10.00 hod. v sále Měú
PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří si zakoupili malované kamínky na
výstavě v městské knihovně a přispěli tím na
konto ŠANCE ONKOLÁČKŮM, dětem, které se
léčí s rakovinou, mnohokrát děkujeme. Vybrali
jsme krásných 3090 Kč.
-----------------------------------------------------------------Upozorňujeme, že městská knihovna bude
uzavřena od 21.12. 2022 do 5.1. 2023.
Městská knihovna – kontakty:
email: knihovna@janovice.cz
tel. 376 392 559, mobil 702 157 349
www.knihovna-janovice.cz
------------------------------------------------------------------

ČTENÍ S BUBÁČKEM
čtvrtek 15. prosince od 16.00 hodin
v městské knihovně
Vánoční čtení a tvoření s Aničkou Bubákovou.
VÁNOČNÍ KONCERT
NEZMAŘI
neděle 18. prosince od 17.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
Vánoční koncert tentokrát v podání známé české
folkové skupiny.

Pro velký zájem diváků přidávají ochotníci
další představení
ve čtvrtek 1.12.2022 od 19.30 hod.

