Informační zpravodaj pro občany obcí Jankov a Holašovice

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si tímto způsobem stejně jako každoročně přinést pozvánky na
společenské akce pořádané a podporované obcí, či ve spolupráci obce s místními
občanskými sdruženími a spolky v závěru letošního roku 2014. Prosím poznamenejte
si tyto akce ve Vašich kalendářích. Myslíme si, že je v daný moment „úplně jedno“
jaké bude složení nového zastupitelstva po komunálních volbách, jelikož se jedná o
akce, které se týkají všech obyvatel našich obcí. Navíc jsou to akce tradiční a pro rok
2014 byly na tyto akce ve stávajícím rozpočtu obce Jankov vyčleněny finanční
prostředky, a proto by měly být i novým zastupitelstvem podpořeny a uskutečněny.
1.

2.

3.

VOLNÁ PROHLÍDKA NOVĚ OPRAVENÝCH PROSTOR INFORMAČNÍHO CENTRA
V HOLAŠOVICÍCH
U příležitosti konání komunálních voleb v našich obcích ve dnech 10. a 11.10.2014 si
bude možné volně prohlédnout nově zrekonstruované prostory budovy informačního
centra v Holašovicích a to jak v prvním, tak i ve druhém podlaží.
VÝLOV OBECNÍHO RYBNÍKA NEKYSEL
V sobotu dne 11.10.2014 se uskuteční výlov obecního rybníka Nekysel v Holašovicích
v dopoledních hodinách cca 9:00 hod ve spolupráci s Rybářstvím Nové Hrady. Na
místě si bude možné zakoupit kapra za jednorázovou cenu. Pro děti i dospělé bude
připraveno menší občerstvení.
POSVÍCENÍ V HOLAŠOVICÍCH
Tradiční posvícenská zábava se uskuteční v sobotu dne 25.10.2014 od 20:00 hod
v sále Jihočeské hospody v Holašovicích. Zde bude opět možnost se zúčastnit tradiční
volné soutěže v pojídání lívanců a tomboly o posvícenskou husu. Hudba k tanci,
poslechu či zpěvu zajištěna.

4.

POSVÍCENÍ V JANKOVĚ
Posvícenská zábava se rovněž uskuteční v pátek dne 7.11.2014 od 20:00 hod v sále KD
Jankov. Hudba k tanci, poslechu i zpěvu zajištěna.

5.

KATEŘINSKÉ HELIGONKY V HOLAŠOVICÍCH
Občanské sdružení Selské baroko ve spolupráci s obcí Jankov si Vás dovolují pozvat na
populární a velice příjemnou poslechovou hudební akci „Kateřinské heligonky“, která
se uskuteční v sobotu dne 29.11.2014 od 14:00 hod v sále Jihočeské hospody
v Holašovicích. Všichni „milovníci“ české písničky a heligonek jsou srdečně zváni.

6.

TRADIČNÍ POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V JANKOVĚ A
HOLAŠOVICÍCH
Tradiční rozsvícení Vánočního stromu na návsích našich obcí v termínu prvního
adventního víkendu se uskuteční takto:
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v Jankově na návsi v sobotu dne 29.11.2014 v 17:15 hod, kde si společně sborově
zazpíváme vánoční koledy. Drobné občerstvení ve formě „Vánočního punče“ bude
připraveno přímo na návsi u Vánočního stromečku.
v Holašovicích na návsi v neděli dne 30.11.2014 v 17:15 hod, kde si společně
zazpíváme vánoční koledy. Adventní náladu navodí dnes již tradiční „Holašovický
staročeský betlém“. Drobné občerstvení ve formě „Vánočního punče“ bude
připraveno přímo na návsi u Vánočního stromečku.
7.

VESELÉ HRÁTKY S ČERTEM
Setkání s čertem a andělem včetně krátkého doprovodného programu se uskuteční
v sobotu 6.12.2014 v sále KD Jankov od 17:00 hod do cca 19:00 hod. Všichni rodiče
s malými dětmi a samozřejmě i babičky a dědečkové jsou srdečně zváni.

8.

TRADIČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ NAŠICH OBCÍ
Každoroční setkání a posezení seniorů našich obcí, tentokrát v sále KD Jankov se
uskuteční v sobotu 13.12.2014 od 14:00 hod do ???. Občerstvení, krátké kulturní
pásmo dětí z MŠ v Čakově, hudba k tanci i poslechu, dobrá nálada, která nezbytně
k této akci patří, to vše je zajištěno. Svoz účastníků z Holašovic bude řešen zastupiteli
obce ve 13:45 hod od zastávky autobusu na návsi u Infocentra.

9.

STOLNÍ KALENDÁŘE 2015
Obec Jankov, stejně jako v minulých letech připravuje pro naše spoluobčany stolní
kalendář na rok 2015, s tématikou vítězů soutěže vesnice roku Jihočeského kraje,
který Vám zaneseme v průběhu měsíce prosince přímo do Vašich domovů.
Zároveň nám dovolte zde krátce uvést několik aktuálních věcí, které se děly či dějí
v našich obcích na pravou míru, a o kterých se různě „pokoutně“ či po hospodách
mluví smyšlenky, šiří se nepravdy a pomluvy. A to zcela zbytečně….
Opakovaná oprava části břizolitové fasády na budově IC Holašovice – tato akce byla
v minulých týdnech prováděna z důvodu reklamace provedených prací ze strany
objednatele (obce Jankov). V uzavřené smlouvě o dílo z roku 2013 máme na
provedené práce a služby ve smlouvě 5 let záruku a z důvodu špatného
technologického postupu dodavatele prací na prvotní opravě fasády dotčené části
budovy jsme využili klausule reklamace provedených prací, jelikož přes zimu došlo ke
zjevnému popraskání nové fasády. Tato reklamace byla v plné míře dodavatelem
uznána a provedena. Veškeré práce byly provedeny ZDARMA.
Lokalita rybníka NEKYSEL v Holašovicích – socha vodníka byla zaplacena soukromými
finančními prostředky pp. Jana Jílka a Radka Maxy, včetně jeho nátěru a instalace na
ostrov obecního rybníka.
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Podpora akce přepravy obřího kamene do „Holašovického Stonehenge“ ze strany
obce – obec Jankov byla partnerem této akce „pouze“ na úrovni pozice, jména,
kontaktů a schopnosti administrativní a osobnostní podpory zajištění této akce ze
strany starosty obce Jana Jílka, který výše uvedeným konáním pomohl p. Václavu
Jílkovi a jeho rodině tuto akci zrealizovat. Do akce nebyly ze strany obce či jiného
subjektu (o.p.s.) vloženy žádné finanční prostředky, pouze materiální podpora ve
formě zapůjčení obecních setů a lavic. Celá akce byla zaplacena sponzorsky
soukromými finančními prostředky.

OBEC JANKOV

Informovanost o obecním dění – veškeré informace a zápisy umisťujeme do cca 10 dní
po konání zastupitelstva na internet www.jankovcb.cz a úřední desky. To, že je lidé
(občané) nečtou či nemají čas číst je bohužel smutné, ale nelze za to vinit obecní úřad.
Nabízeli jsme, že když sdělíte do Informačního centra Váš osobní či rodinný e-mail,
budeme Vám tyto informace (zápisy, zpravodaje apod.) zasílat elektronicky, resp. vše
co se vyvěšuje, dostanete elektronickou cestou. Nikdo však takovýto kontakt do IC
Holašovice doposud nepředal (nezaslal). Navíc všimněte si, jakým způsobem se píší
zápisy ze zastupitelstva v naší obci a jak to dělají v jiných obcích. My máme vše
formou zápisu, který obsahuje v průměru cca 5-6 stran textu, okolní obce dělají
usnesení, které je strohé cca 1-1,5 stránkové. Myslíme si, že se snažíme vypovídajícím
způsobem informovat občany o tom, co se na zastupitelstvu projednává a řeší s jakým
výstupem.
… výčet takovýchto věcí je mnohem delší a mrzí nás, že žijeme v jedné obci, společně
se potkáváme, ale nejsme schopni se na tyto věci zeptat přímo zastupitelů,
místostarosty či starosty. Veškeré finanční prostředky musejí projít a to i případně
zpětně zasedáním zastupitelstva a jeho usnesením. Jsme kontrolovaná a
Ministerstvem vnitra či krajským úřadem 2x ročně auditovaná organizace a myslíme
si, že jsme se doposud snažili finanční prostředky vynakládat hospodárně. Pokud má
někdo jiný názor, má samozřejmě možnost jej vyjádřit při nadcházejících komunálních
volbách…
Přeji Vám krásné podzimní dny a na viděnou na uvedených akcích se těší
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Jan Jílek - v.r.
starosta

V Jankově dne 7.10.2014
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