PODZIM 2017
Ze zasedání zastupitelstva: Zápisy č. 4/2017 a č. 5/2017


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
Dokončeno, vyúčtováno
Dokončeno, vyúčtování akce

Dokončeno vyúčtování akce

Název akce

Celkové náklady na
realizaci akce s
DPH

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

Výstavba
nové
„Hasičské
zbrojnice
Holašovice“
Oprava návesní mostní dobytčí váhy
Dokončeno, vyúčtování akce
Holašovice
Oprava kamenného pilonu Holašovice –
Dokončeno, vyúčtování akce
UNESCO
Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových
Dokončeno září 2017,
vyúčtování akce
pump
Provedou obecní zaměstnanci Instalace starých kamenných koryt pod
pístové pumpy Holašovice náves
Dokončeno, vyúčtováno



Přidělená
dotace

406.558,- Kč

203.279,- Kč

998.999,- Kč

949.199,- Kč

382.949,- Kč

180.000,- Kč

115.000,- Kč

45.000,- Kč

7.065.354,- Kč

5. 537.399,- Kč

310. 599,- Kč

310. 599,- Kč

84.700,- Kč

84.700,- Kč

126.400,- Kč

126.400,- Kč

30.000,- Kč

30.000,- Kč

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

Dokončeno, vyúčtováno
Dokončeno, vyúčtováno
Dokončeno, vyúčtováno
Dokončeno, vyúčtováno
Realizace akce
Dokončeno, vyúčtováno
Dokončeno, vyúčtováno

Název akce
Oprava kamenné dlažby kaple sv. Víta Jankov
Vícepráce – „výstavby nové „Hasičské zbrojnice
Holašovice“ – elektrické rozvody a kabeláž
Vícepráce – „výstavby nové „Hasičské zbrojnice
Holašovice“ – úpravy při realizaci mimo PD
Vícepráce – „výstavby nové „Hasičské zbrojnice
Holašovice“ – EZS
Zpracování projektové dokumentace pro provádění staveb
„Kanalizace a ČOV Jankov“ a „Kanalizace a ČOV
Holašovice“ a související geologický průzkum.
Drobné stavební úpravy Hostinec Holašovice
Realizace monitorovacího hlubinného vrtu pitné vody
Holašovice – posílení vodního zdroje, voda z pramenišť –
napojení čerpadla a elektroinstalace

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH
49.610,- Kč
71.904,- Kč
57.434,- Kč
50.820,- Kč
230.505,- Kč
25.702,- Kč
36.289,- Kč

Dokončeno, vyúčtováno

Realizace nového plotu mezi pozemky p.č. 3008/1 a 3004

Dokončeno, vyúčtováno

Oplocení dětského hřiště v Jankově
Protipovodňová opatření u IC Holašovice - vybudování
kanalizační vpusti
Oprava kamenné zídky za usedlostí č.p. 18 – hospoda
Holašovice a oprava kamenné rampy náves Holašovice –
odhad nákladů
Oprava oplocení a dřevěných prvků chléva a holubníku
před usedlostí č.p. 11 Holašovice
Oprava busty Ježíše Krista kamenný kříž před kaplí sv.
Víta Jankov
Oprava kazatelny kaple sv. Víta v Jankově, nákup
starožitného lustru

Aktuálně schváleno
Aktuálně schváleno
Aktuálně schváleno
Aktuálně schváleno
Aktuálně schváleno



15.896,- Kč
po odečtení spoluúčasti
majitele
sousedního
pozemku
20.398,- Kč
32.312,- Kč
40.000,- Kč
41.686,- Kč
27.600,- Kč
21.400,- Kč

Zastupitelstvo schválilo přípravu výběrového řízení na projekty:
1. Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku parc. č. st. 67/3 v k.ú. Holašovice.
Tento projekt zahrnuje obnovu kovárny jako takové za současného vybudování hasičského muzea (čestného
místa pro historickou hasičskou stříkačku). Realizace tohoto projektu bude podpořena dotací. V nejlepším
případě bude tato akce kryta dotačním titulem až částkou odpovídající 95% z celkové ceny díla.
2. Stavební úpravy objektu koloniálu na pozemku parc. č. st. 67/1 v k.ú. Holašovice.
Tento projekt zahrnuje obnovu původního vzhledu a vnitřního uspořádání budovy koloniálu a dále
vybudování veřejných záchodků. Realizace tohoto projektu bude částečně kryta z příspěvku Jihočeského
kraje pro rok 2018.
Oba projekty budou realizovány v roce 2018.



20. Selské slavnosti Holašovice 2017
Zastupitelstvo projednalo průběh 20. ročníku Selských slavností Holašovice 2017, se kterým byla jednohlasně
vyjádřena vysoká spokojenost jak ze stránky pořadatelské, tak po stránce finanční (cca 14,5 tis. platících
návštěvníků). Obzvlášť kladně byl hodnocen kulturní program celých Selských slavností a jejich propagace.
Zastupitelstvo by tímto chtělo poděkovat všem zainteresovaným (SDH Holašovice, SK Jankov,
pořadatelskému týmu a také brigádníkům).
Uzavřením tohoto ročníku Selských slavností bylo přesunuto veškeré úsilí na další 21. ročník Selských
slavností Holašovice, který se bude konat ve dnech 20. – 22.7.2018.



Obec Jankov se dohodla se zástupci SDH Holašovice na podmínkách užívání nové Hasičské zbrojnice
Holašovice za současného opuštění stávajícího zázemí SDH Holašovice.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo ceny vodného Holašovice za hospodářské období roku 2016/2017.
Cena vodného pevná složka (dle průtoku vodoměru) …………………………………………… 365,00 Kč/rok
Cena pohyblivé složky vodného dle kalkulace …………………………………………………… 19,73 Kč/m3
Obnova VH infrastruktury (2008-2018)…………………………………………………………… 5,50 Kč/m3
Celkem pohyblivá složka vodného…………………………………………………………………..25,23 Kč/m3
Termín výběru vodného je stanoven na pátek 22.9.2017 od 18:00 hod. – 20:00 hod. v Jihočeské hospodě
Holašovice (obecní hospodě).



Zastupitelstvo schválilo návrh na změnu č. 2 územního plánu dle podnětu žadatelů. Zpracovatelem změny
územního plánu bude Ing. arch. Dana Pavelková. Zpracování tohoto zadání a vypořádání připomínek v první
fázi nazvané jako „posouzení oprávněnosti obdržených požadavků bude činit cca 25 – 30.000,- Kč a tyto
náklady budou rozúčtovány mezi žadatele.



Zastupitelstvo se zabývalo vyúčtováním nákladů elektrické energie za jednotlivá odběrná místa. Zastupitelstvo
konstatovalo, že spotřeba na jednotlivých odběrných místech je stabilní a odpovídá jejich aktuálnímu využívání.

Spuštění automatické tlakové stanice v Holašovicích
Dne 22.9.2017 dojde od 14:00 hod. ke spuštění ATS na vodovodním řadu v Holašovicích. V této souvislosti si
dovolujeme upozornit všechny občany a vlastníky nemovitostí v Holašovicích, že dojde ke zvýšení tlaku ve
vodovodním řadu a tedy i ke zvýšení průtoku vody. Proto ve vlastním zájmu sledujte rozvody vody ve vaší
domácnosti a občas si zkontrolujte i vodovodní šachtu s vodoměrem.

Koloniály Jankov a Holašovice
Je všeobecně známo, že koloniál v Jankově je od začátku května letošního roku volný k pronájmu. Stejně tak tomu
bude od 1. října v Holašovicích, jelikož stávající nájemkyně paní Maurerová podala výpověď a v souladu s uzavřenou
nájemní smlouvou, která jí skončí dnem 30. 09. 2017. Přestože již od dubna letošního roku vyvíjíme značné úsilí
k nalezení nového nájemce nebo alespoň zajištění pojízdné prodejny pro základní obslužnost obyvatel Jankova,
nenese zatím naše snaha žádné ovoce. V našem úsilí budeme nadále intenzivně pokračovat.

Ze slavnostního otevření nové Hasičské zbrojnice Holašovice
Dne 23.6.2017 se slavnostně otevřela nově vybudovaná Hasičská zbrojnice Holašovice. Slavnostního otevření se
aktivně účastnily SDH Jankov a Holašovice se svými prapory. Pásku přestřihli: Jan Jílek jako starosta obce, Pavel Hroch
jako zástupce Jihočeského kraje, Jiří Žižka jako zástupce Okresního sdružení hasičů, Ivan Melmer jako starosta SDH
Jankov a Stanislav Bauer jako starosta SDH Holašovice. V rámci programu jste mohli vidět mimo jiné i soutěž
v požárním sportu malých hasičů, nebo také zásah s historickou stříkačkou taženou koňmi.

Za fotografie děkujeme Vladimíru Jílkovi.

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
26. 9. Výlet seniorů do Českého Krumlova

více informací viz. níže

21. 10. Havelské posvícení v Jihočeské hospodě Holašovice

19:00

11. 11. Posvícenská zábava KD Jankov

19:00

18. 11. Posezení seniorů v Jihočeské hospodě

14:00

26. 11. Kateřinské heligonky v Jihočeské hospodě

14:00

2. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Jankově

17:30

3. 12. Filkový turnaj v Jihočeské hospodě

13:00

3. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Holašovicích

17:30

8. 12. Hrátky s čertem v KD Jankov

17:00

13. 12. Česko zpívá koledy – Jankovská kaple

18:00

24. 12. Zpíváme koledy – Jankovská kaple

22:00

29. 12. Silvestrovský turnaj v Bulce v Jihočeské hospodě

16:30

Podzimní výlet seniorů do Českého Krumlova
Pro tentokrát jsme pro naše seniory připravili podzimní výlet a jako destinaci vybrali Český Krumlov v termínu 26.
září. Za Obec Jankov jako pořadatele je garantem výletu místostarostka Marie Vaňková, která sestavila následující
program výletu:
7:35
Odjezd z Jankova
7:40 Odjezd z Holašovic
9:00 Prohlídka zámku Český Krumlov (maškarní sál s kočárem)
10:30 Prohlídka klášterních zahrad
12:00 Společný oběd v restauraci DEPO Český Krumlov
14:00 Návštěva pivovaru Český Krumlov
15:30 Odjezd domů
16:30 Návrat domů
Všichni naši senioři jsou na výlet srdečně zváni! Pro seniory je výlet zdarma!
Dále jsou zváni i další občané našich obcí avšak za jednorázový poplatek 300,00 Kč. Z prvého poplatku budou hrazeny
částečně výdaje na vstupné do památek a expozic či oběd (cesta autobusem je pro naše spoluobčany zdarma). Pro
rezidenty jiných obcí činí poplatek 500,00 Kč. Z poplatku budou plně hrazeny výdaje na vstupné do památek a
expozic, oběd a částečně cestovní náklady. Poplatek se bude hradit až při nástupu do autobusu.
Všechny zájemce prosíme, aby se obratem, nejdéle však do pátku 22. září, kontaktovali Marii Vaňkovou, na tel.:
725 031 287, a přihlásili se na výlet za účelem zajištění rezervace dostatečného počtu vstupů a obědů. Postačí
krátká sms zpráva.
Všem účastníkům přejeme příjemně strávený den.

Setkání seniorů
Obec Jankov zve seniory našich obcí na každoroční setkání a posezení seniorů, tentokrát v sále Jihočeské hospody
Holašovice v sobotu letos již 18.11.2017 od 14:00 hod.. Občerstvení, krátké kulturní pásmo dětí z MŠ v Čakově,
hudba k tanci i poslechu (MALÁ NOVOVESKÁ KAPELA), dobrá nálada, která nezbytně k této akci patří, to vše je jako
vždy zajištěno. Svoz účastníků z Jankova bude řešen zastupiteli obce ve 13:45 hod. od zastávky autobusu na návsi.

Jiná sdělení
-

V sobotu 14. 10. 2017 bude v obci čistit komíny p. KUBATA. Na vyčištění Vašeho komínu se
s ním můžete domluvit na mob.: 722 777 608, jinak
o

v Jankově bude od 9:30 do 12:00 hod.

o

v Holašovicích bude od 12:30 do 14:30 hod.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích a Statutární
město České Budějovice pořádá výstavu „Holašovice v kontextu jihočeské venkovské
architektury“, a to ve dnech 7 – 31. října 2017 v radniční výstavní síni na adrese Nám. Přemysla Otakara II. I,
České Budějovice.
-

-

Upozorňujeme zájemce o kotlíkové dotace, že na úředních deskách jsou dostupné informace k 2. kolu kotlíkových
dotací.

Spolek občanů Selské baroko Holašovice tímto všechny zve do Jihočeské hospody Holašovice na
následující akce:
1) Havelské posvícení konané dne 21.10.2017 od 19:00 hod.
- k poslechu a tanci bude doprovázet Karel Tvrdek – harmonikář, občerstvení pro všechny zajištěno, soutěžit se bude o
zajímavé ceny.

2) Kateřinské heligonky konané dne 26.11.2017 od 14:00 hod.
- tradiční událost pro příznivce dobré lidové muziky.

3) Filkový turnaj konaný dne 3.12 od 13:00 hod.
- hrát se bude o zajímavé ceny.

Jihočeská hospoda Holašovice zve:
dne 24.12. na štědrovečerní posezení od 20:00 hod.
a
dne 31.12. na silvestrovskou zábavu od 19:00 hod.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPORT V OBCÍCH

Jubileum oslaví:

SK Jankov
dosavadní výsledky:
SK Jankov – TJ Přeštice

1:0

Aritma Praha – SK Jankov

3:1

SK Jankov – SK Klatovy

2:0

Rakovník – SK Jankov

5:2

SK Jankov – Tatran Sedlčany

1:1 (pen. 3:4)

16. 10. Růžena Bláhovcová

65 let

19. 10. Marie Chrtová

81 let

1. 11. Jiří Eibl

75 let

15. 11. Milada Bürgerová

80 let

19. 11. Miloslav Postl

80 let

19. 11. Petr Melmer

60 let

26. 11. Blanka Mühlpecková

70 let

17. 12. Jan Trantina

70 let

31. 12. Danuše Hovorková

81 let

Přistěhovali se do naší obce:
Jakub Mokoš – Jankov
Monika Laňová - Jankov
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

MUŽI NAD 35 let - výsledky:
PS
Dubičné (noční)
3. místo (5 týmů)
DĚTI - výsledky:
PS
Křenovice
2. místo (2 týmy)
PS
Jankov
2. místo (2 týmy)
- více informací na www.sdhjankov.cz

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec.jankov@volny.cz

KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

SK Jankov
1. 10. SK Jankov

vs.

7. 10. MFK Dobříš vs.

FK Hořovicko 16:00
SK Jankov

16:00

15. 10. SK Jankov

vs.

Březová

15:30

21. 10. Soběslav

vs.

SK Jankov

15:30

29. 10. SK Jankov

vs.

Č. Krumlov

14:30

SK Jankov

14:00

4. 11. Malše Roudné vs.

SDH Jankov
ŽENY- výsledky:
BBP Sedlec
4. místo (7 týmů)
BBP Třebín
5. místo (7 týmů)
BBP Břehov
1. místo (2 týmy)
BBP Krtely
3. místo (4 týmy)
BBP Jankov
2. místo (2 týmy)
BBP Pištín
3. místo (4 týmy)
PS
Dubičné (noční)
2. místo (7 týmů)
Celkové umístění žen SDH Jankov v 5.ročníku BBP
je 2. místo. Gratulujeme! 

12. 11. SK Jankov

vs.

Doubravka

14:00

18. 11. Petřín Plzeň

vs.

SK Jankov

10:15

SDH Holašovice
dosavadní výsledky:
JČHL Křenovice
5. místo
(25 týmů)
JČHL Krč
neplatný pokus (22 týmů)
JČHL Srubec
19. místo
(25 týmů)
JČHL Kájov
neplatný pokus (21 týmů)
JČHL Soběnov
6. místo
(29 týmů)
JČHL Sedlec
19. místo
(21 týmů)
THL Slapy
neplatný pokus (32 týmů)
EXL Chotěmice
43. místo
(48 týmů)
PS
Chlum u Kř. – noční 8. místo (18 týmů)
PS
Loučovice
3. místo
(3 týmy)
PS
Plešovice – noční
neplatný pokus
*EXL – Extraliga ČR (www.extraliga-pu.cz)
*JČHL – Jihočeská hasičská liga (www.jchl.cz)
*THL – Táborská hasičská liga (www.thliga.cz)
*BBP – Blanskoblatecký pohár (www.bb-pohar.cz)
*PS – pohárová soutěž

