PODZIM 2016
Ze zasedání zastupitelstva: Zápis č. 5/2016




Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu v roce 2016 a o připravovaných a
schválených investičních a neinvestičních záměrech obce. Aktuálně řešené:
1) Oprava oplocení s podezdívkou u návesní kaple v Jankově – stále probíhá, očekávaný termín dokončení 9/2016.
2) Oprava exteriéru (fasády a střechy) návesní kaple na návsi v Jankově – stále probíhá, očekávaný termín
dokončení 9/2016 .
Původně plánované práce 1) a 2) byly rozhodnutím zastupitelstva dále rozšířeny na opravu okenních vitráží, osazení
kamenných parapetů okolo celého obvodu kamenné zídky kaple, zhotovení chodníku z kamenných odseků okolo
obvodu kaple a před hlavní vstup, osazení nového kamenného schodu ke vstupu do kaple a zhotovení nového chodníku
z kamenných odseků od komunikace ke vstupu do kaple. Celkové náklady na opravu 1. etapy kaple se vyšplhají na cca
1,2 mil. (dotace 400.000,00 Kč). V příštím roce předpokládá zastupitelstvo zahájení oprav na 2. etapě tzn. interiéru
návesní kaple.
3) Oprava požární nádrže Jankov – !!! SCHVÁLENA DOTACE !!! od MZE ve výši 865.976,00 Kč včetně DPH.
Předpokládaná cena realizace díla je 1,082.471,00 Kč. V současnosti se vypisuje výběrové řízení na dodavatele.
Termín realizace akce je od 01.11.2016 do 30.4.2017.
4) Výstavba nové „Hasičské zbrojnice Holašovice“ – vybrán dodavatel na základě výběrového řízení Povltavská
stavební společnost s.r.o. s nejnižší nabídkou ve výši 7,065.353,60 Kč včetně DPH (dotace na akci 5,899.921,00
Kč, spoluúčast obce 1,165.432,60 Kč). Související náklady na akci jako projekt, koupě pozemku, stavební dozor,
autorský dozor a agenda budou činit přibližně 340.000,00 Kč.
5) Realizace monitorovacího hlubinného vrtu pitné vody Holašovice – posílení vodního zdroje – probíhá vyhodnocování
měření vrtu a kvality vody, předpokládané celkové náklady na akci 230.000,00 Kč, v ceně je zahrnuto i napojení
vrtu na vodovodní soustavu, termín napojení je závislý na dokončení zkoušek a získání veškerých
veřejnoprávních povolení.
6) Vybavení hasičské klubovny Jankov mobiliář – stoly, židle, police – realizováno, celkové náklady na vybavení ve
výši 73.576,00 Kč.
7) Doplnění a výměna herních prvků dětská hřiště Jankov a Holašovice - realizováno, celkové náklady na vybavení ve
výši 29.711,00 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo ceny vodného Holašovice za hospodářské období roku 2015/2016.
Cena vodného pevná složka…………………………………………… 365,00 Kč/rok
Cena pohyblivé složky vodného………………………………………. 23,43 Kč/m3
Obnova VH infrastruktury (2008-2018)………………………………..2,06 Kč/m3
Celkem pohyblivá složka vodného……………………………………..25,49 Kč/m3
Termín výběru vodného je stanoven na pátek 23.9.2016 od 18:00 hod. – 20:00 hod. v Jihočeské hospodě Holašovice
(obecní hospodě).







Zastupitelstvo se zabývalo vyúčtováním nákladů elektrické energie za jednotlivá odběrná místa. Zastupitelstvo
konstatovalo, že spotřeba na jednotlivých odběrných místech odpovídá jejich aktuálnímu využívání.
Zastupitelstvo odsouhlasilo nabídku od společnosti Galileo Corporation s.r.o., na rozšíření www stránek (www.jankovcb.cz
a www.holasovice.eu) na jejich mobilní verzi. Cena uvedeného rozšíření činí 5.929,00 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh starosty k podání žádosti o registraci u MZE na investiční akci realizace
kanalizace ČOV v obcích Jankov a Holašovice. Zastupitelstvo se takto rozhodlo investovat 25.000,00 Kč bez DPH za
účelem zjištění, zda je projekt kanalizace a ČOV v obou osadách realizovatelný, či zda má od tohoto projektu nadále
upustit.
19. Selské slavnosti Holašovice 2016
Zastupitelstvo projednalo průběh 19. ročníku Selských slavností Holašovice 2016, se kterým byla jednohlasně vyjádřena
vysoká spokojenost jak ze stránky pořadatelské, tak po stránce finanční.
Zastupitelstvo by tímto chtělo poděkovat všem zainteresovaným (SDH Holašovice, SK Jankov, pořadatelskému
týmu a také brigádníkům).
V neposlední řadě zastupitelstvo projednalo i veřejně diskutované výtky, přičemž již byla přijata taková opatření, aby se
tyto nedostatky v dalším ročníku neopakovaly.
Uzavřením tohoto ročníku Selských slavností bylo přesunuto veškeré úsilí na další, jubilejní 20. ročník Selských slavností
Holašovice, který se bude konat ve dnech 21. – 23.7.2017.

ANONYM
Zastupitelstvo obce obdrželo dne 4.7.2016 poštou tento ANONYM:

Ano, je to ten ANONYM, o kterém jste zajisté již jako naši spoluobčané slyšeli, jelikož se nic neutají.
Pravdou je, že ANONYM se má házet rovnou do koše, ale tento ANONYM má v sobě něco „více“, proto
jsme se rozhodli pro tuto formu zveřejnění a komentáře.

To „více“ spatřujeme v následujícím. Z pohledu zastupitelstva obce se jedná o „dopis“, který postrádá
veškeré kultivované a občansky uchopitelné náležitosti. To, že se člověk nepodepíše, ani nekomentujeme.
Pokud pomineme gramatickou a slohovou (textovou) úpravu, tak po věcné stránce je to snad ještě horší. A
ta, si myslíme, že měla být podstatou tohoto sdělení (zastrašení) zejména těch osob, kterých se anonym týká.
Zastupitelstvo vyjádřilo napadeným osobám v ANONYMu podporu a stojíme si za tím, co zde společně
děláme a jak to děláme. Vzhledem k tomu, že máme listinný důkaz od koho z největší pravděpodobností
tento „anonym“ přišel a kdo jej pravděpodobně psal, může to být ve velmi krátkém čase pro daného člověka
i velká ostuda.
V souvislosti s tím vyzýváme pisatele, potažmo ty některé nespokojené občany z Holašovic, aby přišli na
nejbližší zasedání zastupitelstva obce, kde si budeme moci vysvětlit pohnutky tohoto „z našeho pohledu
nepřijatelného“ jednání. Nemáme co tajit a jsme připraveni na jakoukoli konfrontaci.
Pokud se nám ovšem nikdo „nepostaví“ tváří v tvář a neřekne, co jej tak „sýří“, jsou napadené osoby
společně připraveni podat trestní oznámení na neznámého pachatele za bezdůvodné hanobení dobrého jména
veřejného činitele i soukromé osoby.
Policie to bude mít trochu jednoduší, protože ji přímo navedeme na možného „pachatele“. Ono se vše
prosákne velmi rychle a pak z toho může být velká ostuda a nepříjemnost nejen pro toho dotyčného, ale i
jeho celou rodinu.
ANKETY OBCE
1) Pořízení kompostérů do domácnosti
Obec Jankov si Vás, jako naše občany dovoluje oslovit s možností pořízení domácích kompostérů pro
občany (domácnosti). Jedná se o grantovou výzvu OPŽP s názvem Prevence vzniku odpadů, která umožňuje
získat dotaci na projekty zaměřené na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Obec může
získat 85% ze způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez
DPH). Z tohoto vyplývá, že by se muselo v rámci projektu pořídit např. 250 domácích kompostérů (při ceně
2 000 Kč bez DPH/kus). Samozřejmě lze pořídit kompostér za 1 000, ale i 4 000 Kč.
V současné době nevíme, jakým způsobem by byly kompostéry domácnostem poskytnuty, zda formou
zápůjčky a následného odkupu za 15% pořizovací ceny, po době udržitelnosti projektu, která je 5 let nebo,
že by obec zaplatila i spoluúčast ve výši 15% vysoutěžené ceny (celý kompostér), předala jej domácnosti a
pak následně by kompostér přešel po uplynutí doby udržitelnosti projektu do vlastnictví domácnosti na
základě předávacího protokolu nebo smlouvy. Každopádně tento průzkum slouží k tomu, zda tuto myšlenku
(tj. pořízení domácích kompostérů pro občany) dále rozvíjet či nikoli. Proto si Vás dovolujeme požádat,
zda byste Váš zájem uvedli mailem na adresu obce obec.jankov@volny.cz nebo telefonicky na číslo
725 031 287 nejpozději do 15.9.2016. Můžete požadovat i více kusů kompostérů. S výsledky ankety Vás
seznámíme.

2) Zavážení obědů pro naše občany
Obec Jankov nabízí možnost zajištění služby dovozu obědů ze Žabovřesk za 65,- Kč/oběd v pracovních
dnech na vyhrazené svozové místo v Jankově i v Holašovicích. Tento průzkum slouží k tomu, zda o tuto
službu bude ze strany našich občanů zájem a další náležitosti projednáme v zastupitelstvu a dáme informaci
všem zájemcům. Proto si Vás rovněž dovolujeme požádat, zda byste Váš zájem uvedli mailem na
adresu obce obec.jankov@volny.cz nebo telefonicky na číslo 725 031 287 nejpozději do 15.9.2016.
Můžete požadovat i více obědů na domácnost. S výsledky ankety Vás seznámíme.

VODA HOLAŠOVICE – TVORBA A DOPADY KALKULACE CENY
Pro občany osady Holašovice si dovolujeme zde poskytnout rámcové informace ke stanovení kalkulace ceny
vodného:
Cenu vodného tvoří v obci dvě složky - pevná složka, což je fixní cena za připojení na veřejný vodovod a
instalaci vodoměru. Druhou, pohyblivou složku vodného tvoří veškeré kalkulované vstupy tj. investiční i
neinvestiční náklady, které se během období hospodářského roku tj. od 1.7. – 30.6. na vodovodu
v Holašovicích uskuteční tj. dodávka materiálu a služeb. Tyto finanční položky se pak dále dle své povahy
rozpočítávají na dobu udržitelnosti v čase (stanovené odpisové lhůty) dle povahy investice a vstupují touto
položkou do roční kalkulace vodného.
Dále je cena vodného závislá na spotřebě vody v domácnostech a dotčených provozech, která se v obci
během sledovaného období zužitkuje, resp. proteče přes hlavní vodoměr do obce. Dalo by se laicky říci, čím
větší spotřeba, tím menší cena vody, ale je to samozřejmě nepřímo úměrné do jisté míry.
V průběhu posledních 10ti let se do opravy a rekonstrukce vodovodní infrastruktury v Holašovicích
investovaly značné finanční prostředky (více než 4,5 milionu Kč), což bylo způsobeno značně zanedbaným
stavem infrastruktury z dob minulých.
Od konečných cen jsou vždy odečteny veškeré získané dotace z veřejných zdrojů, které kalkulaci vodného
nijak neovlivňují.
Pokud se podaří napojit vodovodní soustavu na provedený hlubinný vrt (předpokládáme do konce roku
2016), tak by se již neměly náklady na vodné v dalších letech nijak dramaticky zvyšovat a cena vodného by
měla být po několik dalších let +/- konstantní. Toto však předpokládáme až po realizaci a napojení vrtu se
všemi souvisejícími činnostmi, což bude ještě kalkulačně promítnuto do hospodářského roku 2016/2017.
Může se však stát, že nám legislativa zvýší ceny za odběr podzemních vod a tímto také samozřejmě budeme
muset tyto náklady promítnout do ceny vodného.
Podotýkáme, že provozovatel, což je v daném případě obec Jankov nekalkuluje ve složce ceny vodného
žádný ZISK.
Stočné je pro obě obce shodné ve výši 50,- Kč tj. paušální cena, která je dána vyhláškou a je to z důvodu
absence funkční splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod, na kterou by byly domácnosti
napojeny.
PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
9.9.

Zastávka VII. South Bohemia Classic 2016 v Holašovicích od 19:00 hod. do 21:30 hod.

13.9. Zastávka ŠKODA Historical Rally 2016 v Holašovicích od 14:10 hod. do 14:40 hod.
22.10. Havelské posvícení v Jihočeské hospodě
4.11. Posvícenská zábava - KD Jankov od 19:00 hod.
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu Jankov od 17:30 hod.
27.11. Kateřinské heligonky v Jihočeské hospodě od 14:00 hod.
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu Holašovice od 17:30 hod.
2.12. Hrátky s čertem v KD Jankov od 17:00 hod.
3.12. Tradiční posezení s našimi seniory v KD Jankov od 14:00 hod.
24. 12. Zpíváme koledy – Jankovská kaple od 22:00 hod.
JINÁ SDĚLENÍ
-

fotokniha z masopustního průvodu bude od 1. 10. k nahlédnutí / vypůjčení na obecním úřadě a
v Jihočeské hospodě v Holašovicích

TOPNÁ SEZONA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Mgr. Petr Svoboda, DiS., odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany, velitel SDH a JSDHO Jankov

S blížícím se období podzimu a snižujícími se teplotami se neodlučitelně přibližuje také začátek topné
sezony. Aby bylo možné efektivně a bezpečně vytápět svá obydlí, je nutné vyčistit a nechat odborně
zkontrolovat komín a další spalinové cesty.
Ze statistik HZS ČR vyplývá, že ročně vznikne téměř 1000 požárů komínů. Ze statistik lze dále vypozorovat
nejčastější příčinu vzniku požáru komínu, kterou je vznícení sazí, které se v komínovém tělese usazují.
Trend počtu požárů komínu je, jak ukazují dlouhodobé přehledy, bohužel stoupající a vzhledem k míře
ohrožení životů, zdraví a majetku osob, které při tomto typu požáru vzniká, je nutné vynaložit maximální
možné úsilí těmto požárům předcházet.
Povinnost čištění, kontroly a revize spalinových cest (obecně řečeno komínů) upravuje zákon č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty, která definuje jednotlivé pojmy a určuje povinnosti osob, které spalinovou
cestu provozují.
Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích
komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů
ze spalinové cesty.
Fyzická osoba, tj. kterýkoliv občan, který k vytápění používá tepelný spotřebič na pevná paliva (dřevo, uhlí,
koks apod.) o výkonu do 50 kW, může spalinovou cestu čistit svépomocí, a to minimálně 2x za rok (při
celoročním vytápění 3x ročně).
U spotřebičů na pevná paliva s výkonem převyšujícím výkon 50 kW, stejně jako u spotřebičů na kapalná
nebo plynná paliva, je toto čištění prováděno k tomuto úkonu oprávněnou osobou ve lhůtách předepsaných
vyhláškou 34/2016 Sb.
Kontrola spalinové cesty
Kontrolu spalinové cesty je oprávněn provést pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví
(kominík), který je z pohledu zákona o požární ochraně považován za oprávněnou osobu.
Kontrolou spalinové cesty jsou posuzovány tyto skutečnosti:
 provedení spalinové cesty odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta
navržena a provedena,
 stav spalinové cesty umožňuje bezpečný odvod a rozptyl spalin do ovzduší,
 je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a jejím vymetacím a čistícím otvorům,
 jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti hořlavých materiálů (trámy a jiné střešní konstrukce) od
komínového tělesa (min. 50 mm),
 stavebně technický stav komínového tělesa.
O provedené kontrole, popř. čištění spalinové cesty, vystaví oprávněná osoba zprávu, která současně slouží
jako doklad o provozuschopnosti spalinové cesty.
Správný stav komínu pozná i laik … jak?
Aby byl komín v pořádku, měl by mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory
musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmějí být poškozená a musejí
být dostatečně těsná.

Na závěr uvádíme Desatero správného a bezpečného užívání spotřebiče paliv:
1.

Umístění – podle druhu prostoru je nutné zvolit správný druh spotřebiče paliv, ne každý spotřebič může
být umístěn v jakémkoliv prostoru.

2.

Připojení – pro správnou funkci je potřebné správné připojení spotřebiče, které je mimo jiné ověřováno i
při revizi zařízení před jeho uvedením do provozu.

3.

Přívod vzduchu – většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci přívod dostatečného množství
vzduchu, tuto informaci naleznete v technické dokumentaci spotřebiče.

4.

Odvod spalin – neméně důležitý je bezpečný odvod spalin do ovzduší; správné připojení kouřovodu je
předmětem revize zařízení před jeho uvedením do provozu.

5.

Palivo – každý spotřebič je konstruovaný na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat,
nelze spalovat materiály, na které není spotřebič konstruovaný.

6.

Bezpečné vzdálenosti – nejen komín, ale i samotný tepelný spotřebič má předepsané bezpečné
vzdálenosti, které je nutné dodržet

7.

Podložky a podlahy – pod tepelným spotřebičem musí být podložky nebo podlaha z nehořlavého
materiálu, která brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.

8.

Návod k obsluze – ke každému spotřebiči výrobce přikládá návod k obsluze, který je nutné dodržovat.

9.

Schválené topidlo – výrobce garantuje správnou a bezpečnou funkci spotřebiče, jakékoliv domácí
úpravy a „vylepšení“ nejsou povoleny, neboť mohou mít katastrofické následky.

10. Pravidelné čištění a kontroly – četnost a obsahovou stránku těchto úkonů stanoví výše uvedené právní
předpisy.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPORT V OBCÍCH

Jubileum oslaví:

SK Jankov

19.10. Marie Chrtová

80 let

20.10. Marie Kozáková

60 let

3. 11. Ludmila Burdová

83 let

5. 11. František Eibl

75 let

28. 11. Jiří Pečený

70 let

11. 12. Marie Zubajová

75 let

15. 12. Miloslava Jílková

65 let

18. 12. Anna Trantinová

70 let

26. 12. Jaroslav Bláhovec

65 let

31. 12. Danuše Hovorková

80 let

Přistěhovali se do naší obce:

18. 9. Sedlčany

vs.

Jankov

17:00

25. 9. SK Jankov

vs.

Doubravka

16:30

1. 10. Čížová

vs.

SK Jankov

13:30

9. 10. SK Jankov

vs.

MFK Dobříš 16:00

15. 10. Aritma Praha vs.

SK Jankov

10:15

23. 10. SK Jankov

SK Klatovy

15:30

30. 10. Admira Praha vs.

SK Jankov

10:15

6. 11. SK Jankov

FC Rokycany 14:00

vs.
vs.

13. 11. Karlovy Vary vs.

SK Jankov

10:30

19. 11. SK Jankov

Č. Krumlov

13:30

Jakub Zeman – Jankov

SDH Jankov

Filip Husník – Jankov

17. 9. Češnovice

vs.

Narodili se noví občánci:

24. 9. Dubné

14. 5. Tomáš Vlášek – syn Leony Mrkvanové

22. 10. Dětská soutěž plamen v Týně nad Vltavou

27. 6. Martin Ambrož

dosavadní výsledky letošní sezóny:
ženy 1. místo (3 týmy)
muži neplatný pokus
ženy 5. místo (7 týmů)
BBP Jankov
muži nad 35 let 2. místo
ženy neplatný pokus
BBP Krtely
muži 8. místo (10 týmů)
ženy 3. místo (5 týmů)
Dubičné – noční
muži nad 35 let 2. místo
(3 týmy)
ženy 5. místo (7 týmů)
Celkové umístění žen SDH Jankov ve 4. ročníku BBP
je 4. místo
*BBP – Blanskoblatecký pohár
- více informací na www.sdhjankov.cz a
www.bb-pohar.cz
BBP
BBP

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí :

7: 00 – 12:00

Úterý :

12:30 – 16:00

Středa :

7:00 – 12:00

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

Pátek :

7:00 – 12:00

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec.jankov@volny.cz

Sedlec
Třebín

SDH Holašovice
dosavadní výsledky letošní sezóny:

KNIHOVNA

JČHL Křenovice

neplatný pokus (31 týmů)

JČHL Krč

neplatný pokus (27 týmů)

JČHL Srubec

11. místo

(25 týmů)

INFOCENTRUM HOLAŠOVICE

JČHL Kájov

6. místo

(24 týmů)

Úterý - neděle

JČHL Sedlec

13. místo

(28 týmů)

Úterý

16:00 – 18:00

9:00 – 17:00

*JČHL – Jihočeská hasičská liga
Přijďte podpořit Holašovské hasiče 24.9. do Chlumu
u Křemže, kde se koná finále JČHL.

