LÉTO 2017
Ze zasedání zastupitelstva: Zápisy č. 2/2017 a č. 3/2017


Starosta zastupitelstvo informoval o aktuálním stavu investičních a neinvestičních akcích a dále o stavu
podaných žádostí o grantovou podporu v roce 2017 řešené:



Investiční a neinvestiční akce s grantovou podporou v roce 2017
Stav

Dokončeno, vyúčtováno
Realizace akce
Realizace akce

Název akce

Celkové náklady na Žádost o dotaci/
realizaci akce s
Přidělená
DPH
dotace

Realizace zpevněných ploch stavby nové
hasičské zbrojnice Holašovice
Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD
Oprava interiéru (restaurování maleb) –
kulturní památka.

406.558,- Kč

215.000,- Kč

998.999,- Kč

949.199,- Kč

382.949,- Kč

180.000,- Kč

Realizace akce

Oprava oltáře kaple sv. Víta Jankov

115.000,- Kč

45.000,- Kč

Dokončeno, vyúčtováno

Výstavba nové „Hasičské zbrojnice
Holašovice“

7.065.354,- Kč

5.899.921,- Kč

Oprava návesní mostní dobytčí váhy
Holašovice

310. 599,- Kč

310. 599,- Kč

84.700,- Kč

84.700,- Kč

126.400,- Kč

126.400,- Kč

30.000,- Kč

30.000,- Kč

Vybrán dodavatel na základě
výběrového řízení:
Jan Ambrož, IČ: 12910503
Vybrán dodavatel – autorské
dílo: Richard Rudovský,
IČ: 12636568
Vybrán dodavatel – autorské
dílo: Jan Michal, IČ:
73756903
Provedou obecní zaměstnanci



Realizace akce
Realizace akce
Dokončeno, vyúčtováno
Realizace akce
Realizace akce



Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových
pump
Instalace starých kamenných koryt pod
pístové pumpy Holašovice náves

Investiční a neinvestiční akce bez grantové podpory v roce 2017:
Stav



Oprava kamenného pilonu Holašovice –
UNESCO

Název akce
Zpracování projektové dokumentace pro provádění staveb
„Kanalizace a ČOV Jankov“ a „Kanalizace a ČOV
Holašovice“ a související geologický průzkum.
Oprava kamenné dlažby kaple sv. Víta Jankov
Drobné stavební úpravy Hostinec Holašovice
Realizace monitorovacího hlubinného vrtu pitné vody
Holašovice – posílení vodního zdroje, voda z pramenišť –
napojení čerpadla a elektroinstalace
Holašovice – odvedení pramenišť mimo stávající hlubinnou
studnu

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH
230.505,- Kč
49.610,- Kč
25.702,- Kč
36.289,- Kč
136.972,- Kč

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu projektů „Stavební úpravy koloniálu na pozemku parc. č. st. 67/1
v k.ú. Holašovice“ a „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku parc. č. st 67/3 v k.ú. Holašovice. Oba
projekty jsou v konečné fázi příprav před podáním žádosti o vydání stavebního povolení.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav.





Zastupitelstvo projednalo přijaté návrhy na změnu územních plánů č. 2 obou částí obcí. Zastupitelstvo pověřilo
starostu projednáním podaných návrhů se zástupci NPÚ a MKČR.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo realizaci zpracování architektonické studie řešení sjezdů z komunikace do
objektů na návsi v Holašovicích a přilehlých stavení na návsi. Studii zpracuje Ing. arch. Blanka Tancerová za
celkovou cenu 19.500,- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo odsouhlasilo vybudování společného plotu mezi pozemky parc. č. 3008/1 (Obec Jankov) a parc. č.
3004 (SJM Mühlpeckovi) oba v k.ú. Holašovice. Náklady na vybudování plotu ponesou strany stejným dílem.
Vybudování společného plotu provede dodavatel Jan Ambrož, IČ: 12910503, za celkovou cenu 31.792.- Kč,
který byl vybrán na základě výběrového řízení.

Selské slavnosti Holašovice 2017
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce si Vás dovoluje tímto pozvat na jubilejní 20. ročník tradičních Selských slavností Holašovice,
který se koná ve dnech 21. - 23. července 2017, a jak již tak bývá dobrým zvykem, tak i připomenout některé
skutečnosti se slavnostmi související:


Selské slavnosti začínají již po šesté v pátek 21. 7. 2017 tradičně v 9:00 hod. a jejich oficiální zakončení je
v neděli 23. 7. 2017 v 17:00 hod.. Náves bude uzavřena již od 8:00 hod. vjezdu automobilů.



Oficiální letáky s kulturním programem na všechny tři dny Selských slavností jsou pro všechny zájemce k
dispozici v Informačním centru v Holašovicích, tento rok jsme opět zařadili kulturní program taktéž do
zpravodaje, jak můžete zjistit níže.



Touto cestou si Vás dovolujeme požádat o případnou pomoc při přípravě akce ve čtvrtek 20. 7. na návsi v
Holašovicích, kdy cca od 7:45 hod. budeme organizačně akci připravovat. Kdo můžete a chcete, přijďte
pomoci. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat všem spoluobčanům za respektování a dodržování
nastavených pravidel při vstupu na slavnosti.



Všichni naši spoluobčané obou částí obcí mají možnost v daném termínu navštívit Selské slavnosti ZDARMA
a to i opakovaně, pokud budou mít zájem. Tak jako předchozí ročníky se u vstupu vždy prokážete platným
občanským průkazem, kde si pořadatelé ověří Vaše trvalé bydliště Jankov či Holašovice tzn., že do prostoru
návsi budou vpuštěny ZDARMA pouze osoby, které toto splňují. Prosíme Vás, nesnažte se toho jakkoli
zneužívat a buďte disciplinovaní a ohleduplní k nám jako pořadateli stejně jako v uplynulých letech.



Jako již tradičně a opakovaně apelujeme na „Holašováky“, aby nevpouštěli návštěvníky slavností do prostoru
návsi přes své dvory.



S ohledem na uplynulé ročníky Selských slavností Vás žádáme, abyste v období Selských slavností neplýtvali
vodou z vodovodního řádu.



Taktéž upozorňujeme, že již od středy 19. 7. a dále po dobu konání Selských slavností nebudou kontejnery na
tříděný odpad u IC k dispozici.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
Ing. Jan Jílek, starosta

Selské slavnosti na holašovické návsi začínají již v pátek 21. 7. 2017 v 9:00 hod. a pokračují v sobotu 22. 7. 2017 v 8:30 hod.
a v neděli 23. 7. 2017 od 9:00 hod. protkané celodenním bohatým kulturním programem.
Kulturní program Selských slavností Holašovice 2017
Pátek 21. 7. 2017
09:00 - 10:30
MALÁ KAPELA PAVLA HAVLÍKA - malá jihočeská dechová kapela
10:30 - 11:00
Veronika & Vašek Řihákovi
11:00 - 12:00
BABOUCI – populární jihočeská dechovka
12:00 - 12:30
Veronika & Vašek Řihákovi
12:30 - 13:30
BABOUCI – populární jihočeská dechovka
13:30 - 14:00
Veronika & Vašek Řihákovi
14:00 - 15:00
BABOUCI – populární jihočeská dechovka
15:00 - 15:20
Slavnostní zahájení jubilejního ročníku slavností
15:20 - 16:00
Vyhlášení soutěže „Regionální potravina Jihočeského kraje 2017“
16:00 - 16:40
MORAVANKA – nejpopulárnější moravská dechová kapela s legendárním kapelníkem Janem Slabákem
16:40 - 17:20
JIŽANI - mladá kapela s ryze jihočeskou a českou dechovkou
17:20 - 18:00
MORAVANKA - nejpopulárnější moravská dechová kapela s legendárním kapelníkem Janem Slabákem
18:00 - 18:40
JIŽANI - mladá kapela s ryze jihočeskou a českou dechovkou
18:40 - 19:20
MORAVANKA - nejpopulárnější moravská dechová kapela s legendárním kapelníkem Janem Slabákem
19:20 - 20:30
JIŽANI – mladá kapela s ryze jihočeskou a českou dechovkou
20:30 - 00:00
ARGEMA – česká hudební stálice, kterou není třeba představovat
Sobota 22. 7. 2017
08:30 - 09:30
ÚHLAVANKA – dechová kapela z Klatov
09:30 - 10:30
ŽAMBOŠI – progresivně znějící folková kapela
10:30 - 11:30
ÚHLAVANKA – dechová kapela z Klatov
11:30 - 12:00
ŽAMBOŠI – progresivně znějící folková kapela
12:00 - 13:00
ŽAMBOŠI – živé vysílání ČRo ČB 106,4
13:00 - 13:30
Buchtobraní a koláčobraní
13:30 - 14:10
JOŽKA ŠMUKAŘ s cimbálovou muzikou … a s písničkou jde všechno líp
14:10 - 15:40
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA – ojedinělé hudební seskupení vysoké umělecké úrovně
15:40 - 16:20
JOŽKA ŠMUKAŘ s cimbálovou muzikou … a s písničkou jde všechno líp
16:20 - 17:00
VUS ONDRÁŠ – špičkový profes. soubor, tvořen mladými talentovanými umělci, inspirující se lidovou tradicí
17:00 - 17:40
NEW RANGERS – vzpomínka na staré dobré časy
17:40 - 18:20
VUS ONDRÁŠ – špičkový profes. soubor, tvořen mladými talentovanými umělci, inspirující se lidovou tradicí
18:20 - 19:00
NEW RANGERS – vzpomínka na staré dobré časy
19:00 - 19:40
VUS ONDRÁŠ – špičkový profes. soubor, tvořen mladými talentovanými umělci, inspirující se lidovou tradicí
19:40 - 20:30
NEW RANGERS – vzpomínka na staré dobré časy
21:00 - 02:00
večerní veselice s Shellou Bandem – hudební zábava pro všechny generace
Neděle 23. 7. 2017
09:00 - 10:00
DOUBRAVANKA… lidové písničky v podání malé dechovky
10:00 - 10:40
SPIRITUÁL KVINTET – legendární folková česká skupina
10:40 - 11:40
DOUBRAVANKA… lidové písničky v podání malé dechovky
11:40 - 12:30
SPIRITUÁL KVINTET – legendární folková česká skupina
12:30 - 13:30
SKALAČKA – místní dechová kapela
13:30 - 14:15
GLORIA – virtuózní moravská dechová hudba Zdeňka Gurského, Mistr Evropy 2010
14:15 - 14:45
MUŽSKÝ SBOR SVATOBOŘICE – MISTŘÍN – krojovaný moravský lidový soubor s lidovými písněmi
14:45 - 15:30
GLORIA – virtuózní moravská dechová hudba Zdeňka Gurského, Mistr Evropy 2010
15:30 - 16:00
MUŽSKÝ SBOR SVATOBOŘICE – MISTŘÍN – krojovaný moravský lidový soubor s lidovými písněmi
16:00 - 16:45
GLORIA – virtuózní moravská dechová hudba Zdeňka Gurského, Mistr Evropy 2010
16:45 - 17:15
MUŽSKÝ SBOR SVATOBOŘICE – MISTŘÍN – krojovaný moravský lidový soubor s lidovými písněmi
17:15 - 18:30
SKALAČKA – místní dechová kapela
Holašovická náves – volné prostranství:
V návesním prostoru budou hrát a zpívat jihočeští heligonkáři a flašinetář, bude možné zaslechnout jarmareční zpívání, pro děti
populární a vyhledávané projížďky na koních, chytání ryb z kádě do ruky, dřevěný ručně poháněný kolotoč, možnost zkusit svoji
zručnost v uměleckých dětských dílnách. Ve třídenních kulturních programech vystoupí více než 350 účinkujících z Čech a
Moravy.
Moderují: Luboš Voráček a Martin Hlaváček

SK Jankov se těší z udržení ve 4. nejvyšší soutěži
Příliš optimismu před startem jara v Jankově nevládlo. Místní tým byl s dvanácti body
předposlední a se záchranou čtvrté nejvyšší tuzemské soutěže to nevypadalo růžově. Navíc
výkony během zimní přípravy, kde SK Jankov nevyhrál ani jeden ze sedmi přípravných
duelů, výraznějšímu zlepšení nenasvědčovaly. To potvrdil i samotný vstup do divizního jara.
Bez gólová domácí remíza s Mariánskými Lázněmi a po bezzubém výkonu jasná porážka
v derby v Roudném týmu sebevědomí srazily na samotné dno. Jenže hned o týden později
porazili zelenobílí poslední Sušici, následně zvítězili v důležitém souboji v dalekém Ostrově,
a to tým nakoplo! V Precis aréně poté v utkání jara neuspěl silný pražský Motorlet, prohrály
tam i Sedlčany, a jankovští byli po čtyřech výhrách v řadě rázem zpátky ve hře o záchranu. Výrazně se zlepšil i herní
projev týmu. Hráči si začali více věřit, což se následně projevilo ve všech zápasech. Kluci odehráli vyrovnané partie se
silnou Čížovou a Admirou, porazili pražskou Aritmu, a byť těsně prohráli na Doubravce nebo v Dobříši, tři kola před
koncem soutěže byli stále na dostřel záchraně. Poté se vydali na zřejmě nejklíčovější utkání do Rokycan, které byly
jedním z velkých konkurentů v tabulce. I za podpory svých fanoušků, kteří neskutečným způsobem podporovali
jankovské hráče po celou sezónu, zvítězili v Rokycanech i díky hattricku Jana Šebelky 4:0, a divizní záchrana získala
poměrně čitelné obrysy. Ty výrazně vybarvila další výhra v tabulce s třetími Karlovými Vary a před posledním kolem
v Českém Krumlově chyběl k jistotě záchrany jediný bodík. Ten se po bezgólovém výsledku uhrát podařilo, a
v Jankově se tak na zvučné divizní soupeře můžeme těšit i v příští sezóně.
Petr Maxa
Obec Jankov tímto našim fotbalistům děkuje za reprezentování obce v uplynulém roce a přeje mnoho úspěchů
v nadcházející sezóně.
Vesnice roku 2017
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům za poskytnutou podporu v 1. kole soutěže o titul vesnice roku 2017. Obec
Jankov sice v hlavní soutěži neuspěla a nepostoupila do dalšího celorepublikového kola, ale získala „Zlatou cihlu
v Programu obnovy venkova za novou Hasičskou zbrojnici Holašovice, tj. ocenění za příkladnou stavbu realizovanou
v duchu Programu obnovy venkova.

Jiná sdělení
-

Obec Jankov upozorňuje nejen naše občany, že v Jankovské nádrži je celoroční zákaz koupání
z důvodů možného úrazu a nehygienické vody

-

Obec Jankov tímto děkuje Pavle a Radkovi Maxovým za vození dětí na koních na dětském
dni v Jankově

-

Další tradiční výlet seniorů se uskuteční v září, a to do Českého Krumlova. V Českém
Krumlově bude možné navštívit zámek a obnovený areál středověkých klášterů. Bližší
informace budou podány v období po Selských slavnostech Holašovice 2017.

Pohledy do minulosti a zpět do současnosti

Jankovská nádrž v roce 1961

Jankovská nádrž v roce 2017

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPORT V OBCÍCH

Jubileum oslaví:
1. 7. Blažena Anderlová – Holašovice

86 let

13. 7. Jan Tomeček – Jankov

65 let

23. 8. Marie Klimešová – Holašovice

84 let

24. 8. Růžena Melmerová – Jankov

86 let

Navždy jsme se rozloučili:
8. 6.

SDH Jankov - děti
8. 7.
Křenovice (ukázka) SO
12. 8.

Jankov (ukázka)

SO

13:00

26. 8.

Čejkovice

SO

13:00

dosavadní výsledky letošní sezóny:
Týn nad Vlt.

Josef Šípek - Jankov

13:00

Holašovice

7. místo z 9 týmů
mladší 2. místo ze 3 týmů
starší 3. místo ze 4 týmů

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
21. 7. – 23. 7. Selské slavnosti Holašovice

SDH Jankov – ženy

12. 8. hasičská soutěž v požárním sportu na návsi
v Jankově

1.7.

Sedlec

BBP

SO

13:00

5.7.

Třebín

BBP

ST

13:00

22.7. Břehov

BBP

SO

13:00

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí :

7: 00 – 12:00

29.7. Krtely

BBP

SO

13:00

Úterý :

12:30 – 16:00

12.8. Jankov

BBP

SO

13:00

Středa :

7:00 – 12:00

19.8. Mydlovary – noční

SO

13:00

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

26.8. Čejkovice

SO

13:00

Pátek :

7:00 – 12:00

9.9.

SO

13:00

16.9. Češnovice

SO

13:00

SO

13:00

KONTAKTY NA OÚ

Pištín

BBP

Tel.:

387 982 133

30.9. Dubné

GSM:

725 031 287

dosavadní výsledky letošní sezóny:

Email:

obec.jankov@volny.cz

Branišov

16:00 – 18:00

SDH Holašovice
8. 7. Křenovice

KNIHOVNA
Úterý

INFOCENTRUM HOLAŠOVICE
Úterý - neděle

BBP

JČHL

SO

13:00

JČHL

NE

11:00

22. 7. Srubec

JČHL

SO

13:00

19. 8. Kájov

JČHL

SO

13:00

26. 8. Soběnov

JČHL

SO

13:00

2. 9. Sedlec

JČHL

SO

13:00

JČHL

SO

13:00

JČHL SO

13:00

9. 7. Krč

9:00 – 17:00

SPORT V OBCÍCH
SK Jankov

3. místo ze 3 týmů

13.8. SK Jankov – TJ Přeštice

NE

17:00

16. 9. Mydlovary

20.8. Aritma Praha – SK Jankov

NE

17:00

23. 9. Chlum u Křemže

27.8. SK Jankov – SK Klatovy

NE

17:00

3.9. Rakovník – SK Jankov

NE

17:00

10.9. SK Jankov – Tatran Sedlčany NE

17:00

17.9. SK Jankov – Karlovy Vary NE

16:30

24.9. Mariánské Lázně – SK Jankov NE 16:30

dosavadní výsledky letošní sezóny:
JČHL Heřmaneč (sklopky) 4. místo z 26 týmů
JČHL Lišov (sklopky)

2. místo ze 41 týmů

JČHL Holubov (nástřik)

20. místo z 25 týmů

JČHL Třísov (nástřik)

3. místo z 33 týmů

JČHL Žernovice (sklopka)

7. místo z 23 týmů

JČHL Žernovice

NP (22 týmů)

