LÉTO 2016
Ze zasedání zastupitelstva: Zápisy č. 3/2016 a rámcové shrnutí rozhodnutí ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.06.2016

















Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných ţádostí 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 – probíhá, očekávaný termín dokončení 8/2016 včetně
schválených víceprací ve výši cca 94.000,00 Kč včetně DPH spočívajících v poloţení kamenných obkladů po
celém obvodu kamenné zídky
2) Oprava exteriéru (fasády a střechy) návesní kaple na návsi v Jankově - probíhá, očekávaný termín dokončení je
8/2016 včetně schválených víceprací ve výši 72.000,00 Kč včetně DPH spočívajících v opravě okenních vitráţí
3) Oprava poţární nádrţe Jankov – podána ţádost o poskytnutí dotace (akce je podmíněna schválením dotace)
4) Oprava střechy (krovu a latí) a výměna krytiny části usedlosti (kolny) č.p. 22 Holašovice – probíhá, očekávaný
termín dokončení 6/2016
5) Výstavba nové „Hasičské zbrojnice Holašovice – ! SCHVÁLENA DOTACE ve výši 5,918.113,00 Kč včetně DPH
! celkové náklady na realizaci akce 7,101.736,00 Kč včetně DPH, podíl obce na této akci bude činit maximálně
1,183.623,00 Kč včetně DPH.
Probíhá výběrové řízení. Očekávaný termín zahájení stavby 8/2016.
6) Realizace monitorovacího hlubinného vrtu pitné vody Holašovice – posílení vodního zdroje – probíhá, ve fázi čerpací
zkoušky, očekávaný termín dokončení akce 7-8/2016. Očekávané celkové náklady na akci ve výši 199.715,00 Kč
včetně DPH.
7) Vybudování turistických WC v budově koloniálu Holašovice – příprava projektové dokumentace, akce je
plánována na rok 2017
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
a na základě projednání souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2015.
Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce k 31. 12. 2015 se ztrátou ve výši 9.217,83 Kč. Ztráta byla pokryta z přebytků
minulých let.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
DSO České dědictví UNESCO za rok 2015. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu Českého dědictví
UNESCO na rok 2015. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo dále schválilo plán činnosti ČDU
na rok 2016.
Zastupitelstvo odsouhlasilo odkup pozemku parc. č. 3225/14, druh ostatní plocha o výměře 1493 m 2 v k.ú. Holašovice za
150,00 Kč/m2, tj. celkem za 223.950,00 Kč, od Radka Maxi za účelem výstavby „Hasičské zbrojnice Holašovice“.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku parc. č. 2981/2, druh ostatní plocha o výměře 5119 m 2 v k.ú. Holašovice za
20,00 Kč/m2, tj. celkem za 102.380,00 Kč, Radku Maxovi za účelem chovu jezdeckých koní. Oboustranný prodej a koupě
pozemku p.č. 3225/14 a p.č. 2981/2 lze v daném případě vnímat jako poţadovanou a dohodnutou „směnu“ uvedených
pozemků obou stran s tím, ţe bylo procesně výhodnější provést prodej a koupi uvedených pozemků dle výše uvedeného
usnesení zastupitelstva.
Zastupitelstvo opětovně projednalo záleţitost ohledně rozšíření parkoviště u IC Holašovice v dobré víře rozšířit parkovací
plochu u IC a tím odlehčit návesnímu prostoru za účelem parkování vozidel. Vzhledem k tomu, ţe nebyly dostatečně
dopředu řešeny vodohospodářské poměry parkovacích ploch (odvod povrchové a dešťové vody z parkoviště), došlo ke
stíţnosti sousedů - manţelů Dobešových, kteří byly touto vodou zasaţeny. V této souvislosti se obě strany dohodly na
opětovném zatravnění uvaţovaných parkovacích ploch. Zastupitelstvo konstatovalo, ţe byly takto „pouze“ vyřešeny terénní
úpravy v lokalitě vč. likvidace obcí vedené „černé skládky“ kameniva, stavební suti a materiálu z pozemku č. 2981/2, v k.ú.
Holašovice a dořešila se stávající parkovací plocha u IC Holašovice. Celkové náklady akce jsou cca 150.000,- Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výpověď Dity Maurerové z prostor obchodu Jankov. Na základě výsledku výběrového
řízení byla uzavřena nová nájemní smlouva s Lenkou Schwarzovou.
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo ţádost paní Růţeny Kuklové na prominutí platby za topení v prostorách KD Jankov.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo ţádost paní Růţeny Kuklové na sníţení nájmu pronajatých prostor provozovny v KD
Jankov z důvodu, ţe se jedná o její vedlejší výdělečnou činnost.
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo ţádost Miroslava Skočovského na sníţení nájemného v Hostinci Formanka.
Zastupitelstvo opět otevřelo otázku umístění kontejnerů na tříděný odpad v části obce Holašovice. Zvaţuje se jejich
umístění u štítu stodoly Klimešů nebo u nově vybudované „Hasičské zbrojnice Holašovice“. Zastupitelstvo je otevřené
připomínkám občanů stejně tak jako ve všech řešených otázkách.

SK Jankov slaví 2. mistrovský titul v krajském přeboru a postup do Divize
Fotbalová sezóna 2015/2016 byla pro SK Jankov nadmíru vydařená, dá se říci i historická! Klub
totiţ zopakoval jedenáct let starý historický úspěch, kdyţ znovu vyhrál krajský přebor a postoupil
do celostátní Divize! K zdárnému cíli poloţili jankovští základní kámen uţ v podzimní části
soutěţe, kdy skončili druzí dva body za vedoucími Katovicemi. Famózní jarní jízdou (dvacet
zápasů v řadě bez prohry) se však SK Jankov vyhoupl v 19. kole do čela tabulky, kde vydrţel aţ
do samotného konce! Definitivní postup si vybojoval 28. 5. 2016 výhrou 1:0 v Písku, o kterou se
postaral Lukáš Voráček. Náš tým měl nejlepší obranu v kraji, nejlepšího střelce soutěţe Tomáše Smékala, podával
stabilní a především kvalitní výkony a také se po celém kraji prezentoval jako tým s mimořádnými fanoušky. Ti byli
totiţ nedílnou součástí mančaftu a obrovskou měrou se podíleli na tomto velkém úspěchu! Ve velkém počtu se
autobusem i po vlastní ose vydávali fandit a podpořit náš klub na všechna utkání, za coţ si vyslouţili nejen
poděkování od hráčů, ale především úctu a respekt ostatních klubů. SK Jankov je tým táhnoucí za jeden provaz, ale
bez jedné osoby by tyto úspěchy nikdy nedokázal. Václav Maxa mladší, prezident klubu, je tím, bez kterého by
Jankov nebyl tam, kde je. To, ţe takto malá vesnička bude hrát celostátní soutěţ po boku měst, jakými jsou Karlovy
Vary, Klatovy, Plzeň, Rokycany, Sedlčany a další je především jeho zásluha, zároveň je to krásná vizitka pro celou
obec! Divize samotná začíná 13. 8. 2016. Aktuality, rozlosování, ale i informace z letošní sezóny najdete na
www.skjankov.cz.
Petr Maxa
Obec Jankov tímto našim fotbalistů děkuje za reprezentování obce a přeje, aby nadcházející sezóna ve vyšší
soutěţi byla stejně tak úspěšná.
Selské slavnosti Holašovice 2016
Váţení spoluobčané,
zastupitelstvo obce si vás dovoluje tímto pozvat na jiţ 19. ročník tradičních Selských slavností Holašovice, který se
koná ve dnech 22. - 24. července 2016, a jak jiţ tak bývá zvykem, tak i připomenout některé skutečnosti se slavnostmi
související:
 Selské slavnosti začínají jiţ po páté v pátek 22. 7. 2016 ale tentokrát uţ v 9:00 hod. a jejich oficiální
zakončení je v neděli 24. 7. 2016 v 17:00 hod.. Náves bude v pátek uzavřena jiţ od 9:45 hod. pro vjezd
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 taktéţ do
zpravodaje, jak můţete zjistit níţe.
 Touto cestou si Vás dovolujeme poţádat o případnou pomoc při přípravě akce ve čtvrtek 21. 7. na návsi v
Holašovicích, kdy cca od 7:45 hod. budeme organizačně akci připravovat. Kdo můţete, přijďte pomoci.
Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat všem spoluobčanům za respektování a dodrţování
nastavených pravidel při vstupu na slavnosti.
 Všichni naši spoluobčané obou částí obcí mají moţnost v daném termínu navštívit Selské slavnosti ZDARMA
a to i opakovaně, pokud budou mít zájem. Tak jako předchozí ročníky se u vstupu vţdy prokáţete platným
občanským průkazem, kde si pořadatelé ověří Vaše trvalé bydliště Jankov či Holašovice tzn., ţe do prostoru
návsi budou vpuštěny ZDARMA pouze osoby, které toto splňují. Prosíme Vás, nesnaţte se toho jakkoli
zneuţívat a buďte disciplinovaní a ohleduplní k nám jako pořadateli stejně jako v uplynulých letech.
 Jako jiţ tradičně a opakovaně apelujeme na „Holašováky“, aby nevpouštěli návštěvníky slavností do prostoru
návsi přes své dvory.
 Dále ţádáme všechny vlastníky statků na návsi v Holašovicích, aby nám písemně sdělili do 8.7.2016 na
obecní úřad v Jankově či mailem na adresu obec. jankov@volny.cz nebo jan.jilek@popronsystems.cz, zda
budou mít ve dvorech svých usedlostí vyuţití v rámci slavností. Prosím, apelujeme na Vás, aby případné
vyuţití dvorů bylo v souladu s charakterem a rázem akce.
 S ohledem na uplynulý ročník Selských slavností Vás ţádáme, abyste v období Selských slavností neplýtvali
vodou z vodovodního řádu.
 Taktéţ upozorňujeme, ţe jiţ od středy 20. 7. a dále po dobu konání Selských slavností nebudou kontejnery na
tříděný odpad u IC k dispozici.

Selské slavnosti na holašovické návsi začínají jiţ v pátek 22. 7. 2016 v 9:00 hod a pokračují v sobotu 23. 7. 2016
a v neděli 24. 7. 2016 vţdy od 8:30 hod. protkané celodenním bohatým kulturním programem. V pátek v 15:00
hod přivítají návštěvníky oficiální hosté a patroni akce v čele s předsedou Senátu Parlamentu České republiky
Milanem Štěchem a jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou.
Kulturní program Selských slavností Holašovice 2016
Pátek 22. 7. 2016
09:00 - 10:30
K-CLUB - malá dechová kapela
10:30 - 11:30
BABOUCI - populární jihočeská dechovka
11:30 - 12:00
K-CLUB - malá dechová kapela
12:00 - 13:00
BABOUCI - populární jihočeská dechovka
13:00 - 13:30
VUS ONDRÁŠ - profesionální soubor, tvořen mladými talentovanými umělci inspirující se lidovou tradicí
13:30 - 14:30
BABOUCI - populární jihočeská dechovka
14:30 - 15:00
VUS ONDRÁŠ - profesionální soubor, tvořen mladými talentovanými umělci inspirující se lidovou tradicí
15:00 - 15:20
Slavnostní zahájení akce
15:20 - 16:00
Vyhlášení soutěţe „Regionální potravina Jihočeského kraje 2016“
16:00 - 16:30
VUS ONDRÁŠ - profesionální soubor, tvořen mladými talentovanými umělci inspirující se lidovou tradicí
16:30 - 17:30
JIŢANI - mladá kapela s ryze jihočeskou a českou dechovkou
17:30 - 18:30
STŘÍBRŇANKA - kapela typického nezaměnitelného zvuku, jejíţ repertoár je zaloţen téměř výhradně na svých
skladbách a skladbách napsaných přímo pro tuto kapelu
18:30 - 19:30
JIŢANI - mladá kapela s ryze jihočeskou a českou dechovkou
19:30 - 20:30
STŘÍBRŇANKA - kapela typického nezaměnitelného zvuku, jejíţ repertoár je zaloţen téměř výhradně na svých
skladbách a skladbách napsaných přímo pro tuto kapelu
20:30 - 1:30
večerní veselice se Shellou Bandem
Sobota 23. 7. 2016
9:00 - 10:00
JIHOČESKÁ PODHORANKA – kapela navazující na hluboké tradice dechovky v jiţních Čechách
10:00 - 11:00
KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA – Konrádyho nezaměnitelné dudy a lidové písně z Chodska
11:00 - 12:00
JIHOČESKÁ PODHORANKA – kapela navazující na hluboké tradice dechovky v jiţních Čechách
12:00 - 13:00
KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA – Konrádyho nezaměnitelné dudy a lidové písně z Chodska
13:00 - 13:30
BUCHTOBRANÍ A KOLÁČOBRANÍ – soutěţ v rychlojedení buchet a nejlepší koláč
13:30 - 14:30
Cimbálová muzika Štěpána Hanuše
14:30 - 15:30
SPIRITUÁL KVINTET – legendární folková česká skupina
15:30 - 16:30
Cimbálová muzika Štěpána Hanuše
16:30 - 17:30
SPIRITUÁL KVINTET – legendární folková česká skupina
17:30 - 18:00
SCHOVANKY – populární dámská kapela s country písněmi
18:00 - 18:30
Cimbálová muzika Štěpána Hanuše
18:30 - 20:00
SCHOVANKY – populární dámská kapela s country písněmi
20:00 - 2:00
večerní veselice s kapelou Crash
Neděle 24. 7. 2016
8:30 - 9:30
SAMSONKA - malá českobudějovická dechová kapela
9:30 - 10:30
TAXMENI – hudba v moderním country & western stylu
10:30 - 11:00
SAMSONKA - malá českobudějovická dechová kapela
11:00 - 12:00
TAXMENI – hudba v moderním country & western stylu
12:00 - 13:00
SKALAČKA – místní dechová kapela
13:00 - 14:00
BOJANÉ – dechová hudba s moravskou lidovou písní pro kaţdou příleţitost
14:00 - 15:00
ŢALMAN & spol. – česká folková legendární skupina
15:00 - 16:00
BOJANÉ – dechová hudba s moravskou lidovou písní pro kaţdou příleţitost
16:00 - 17:00
ŢALMAN & spol. – česká folková legendární skupina
17:00 - 18:30
SKALAČKA – místní dechová kapela
Holašovická náves – volné prostranství:
V návesním prostoru budou hrát a zpívat jihočeští heligonkáři a flašinetář, bude moţné zaslechnout jarmareční zpívání, pro děti
populární a vyhledávané projíţďky na koních, chytání ryb z kádě do ruky, dřevěný ručně poháněný kolotoč, moţnost zkusit svoji
zručnost v uměleckých dětských dílnách. Ve třídenních kulturních programech vystoupí více neţ 350 účinkujících z Čech a
Moravy.
Moderují: Luboš Voráček a Ivana Šimánková

Sbor dobrovolných hasičů v Jankov
provede v pátek 24. června 2016 mezi 17:00 aţ 19:00 hodinou

SVOZ

ŢELEZNÉHO

ODPADU

Prosíme občany, kteří chtějí přispět, aby v uvedeném čase umístili ţelezný odpad před
domovní vrata, odkud jej budeme sváţet.
Výtěţek z prodeje ţeleza bude vynaloţen na nákup sportovního nářadí pro mladé
hasiče (hadice, dresy, apod.)
Děkujeme za přispění!
Při této příleţitosti vyzýváme všechny děti, které by měly zájem o poţární sport, aby
se přijely podívat na trénink našich mladých hasičů v pátek 24.6. nebo 1.7. od 17:00 hodin.
Bliţší informace u Marie Vaňkové tel. 724081565.

ekolamp – Kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení
!!! NOVĚ SBĚRNÉ MÍSTO NA OBECNÍM ÚŘADĚ V JANKOVĚ !!!

OTEVÍRACÍ DOBA OBCHODŮ
Holašovice
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

1. 6. – 30.9.

8:00 – 10:30
ZAVŘENO
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30

15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00

Jankov
Po
7:00 – 10:00 15:00 – 18:00
Út
ZAVŘENO
St
7:00 – 10:00 15:00 – 18:00
Čt
7:00 – 10:00
Pá
7:00 – 10:00 15:00 – 18:00
So
7:30 – 10:30
Ne
ZAVŘENO

Pondělí – pátek kopečková zmrzlina – výběr z 10 druhů
Sobota – neděle točená Opočenská zmrzlina
Moţnost objednání krmiva pro drůbeţ a králíky.
(25 kg v papírovém pytli)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH

Jubileum oslaví:

25. 6. od 15:00 do 17:00 sraz motocyklů

1. 7.

Blaţena Anderlová – Holašovice

85 let

8. 7.

Václav Ţalud – Jankov

65 let

9. 7.

Ladislav Borovka – Holašovice

85 let

25. 6. od 16:00 grilování na zahrádce v Hostinci
Formanka v Jankově

19. 7. Jan Binder – Holašovice

75 let

22. 7. – 24. 7. Selské slavnosti Holašovice

26. 7. Jan Prener – Jankov

65 let

13. 8. hasičská soutěţ v poţárním sportu v Jankově

31. 7. Walter Kerschagl – Jankov

60 let

17. 8. Vlastimil Hošek – Holašovice

75 let

23. 8. Marie Klimešová – Holašovice

83 let

24. 8. Růţena Melmerová – Jankov

85 let

Jiří Dejmek – Jankov

60 let

9. 9.

Přistěhovali se do naší obce:
Kateřina Bláhová – Holašovice
Markéta Sedláčková – Holašovice
Narodili se noví občánci:
1.4.

Kateřina Čoudková - Jankov

na holašovické návsi

SPORT V OBCÍCH
SDH Jankov
5. 7.
Třebín

SO

13:00

13. 8.

Jankov

SO

13:00

20. 8.

Mydlovary – noční

SO

21:00

27. 8.

Krtely

SO

13:00

24. 9.

Dubné

SO

13:00

dosavadní výsledky letošní sezóny:
BBP

Bavorovice

6. místo z 9 týmů

BBP

Branišov

3. místo z 5 týmů

*BBP – Blanskoblatecký pohár
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

- více informací na www.sdhjankov.cz

Pondělí :

7: 00 – 12:00

Úterý :

12:30 – 16:00

Středa :

7:00 – 12:00

SDH Holašovice
9. 7.
Křenovice

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

10. 7.

Pátek :

7:00 – 12:00

KONTAKTY NA OÚ

SO

13:00

Krč

NE

11:00

23. 7.

Srubec

SO

13:00

6. 8.

Kájov

SO

13:00

Tel.:

387 982 133

3. 9.

Sedlec

SO

13:00

GSM:

725 031 287

17. 9.

Mydlovary

SO

13:00

Email:

obec.jankov@volny.cz

18. 9.

Markvarec

NE

11:00

24. 9.

Chlum u Křemţe

SO

13:00

KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

dosavadní výsledky letošní sezóny:
JČHL Heřmeneč

3. místo z 21 týmů

INFOCENTRUM HOLAŠOVICE

JČHL Lišov

23. místo z 38 týmů

Úterý - neděle

JČHL Holubov

NP (27 týmů)

JČHL Třísov

3. místo z 34 týmů

JČHL Ţernovice

NP (22 týmů)

9:00 – 17:00

*JČHL – Jihočeská hasičská liga

