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Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás touto cestou informoval o tom, že se v rámci programu
výjezdního zasedání současné Vlády České republiky v demisi do jižních
Čech uskuteční mj. i návštěva osady Holašovice (UNESCO) některých členů
vlády a jejich doprovodu.
Tato návštěva se uskuteční na základě písemného pozvání starosty obce a je
potvrzeno, že za vládu se návštěvy zúčastní premiér v demisi Andrej Babiš,
ministryně pro místní rozvoj ČR v demisi Klára Dostálová, ministryně financí
ČR v demisi Alena Schillerová v doprovodu hejtmanky Jihočeského kraje
Ivany Stráské a dalších významných osobností veřejného a politického života
Jihočeského kraje a České republiky.
Termín návštěvy je stanoven dle protokolu na 5.6.2018 v čase cca 15:50 hod
– 16:20 hod. Poté se delegace odebere do Českých Budějovic na tiskovou
konferenci s novináři a návštěva jižních Čech poté oficiálně končí.
Cca od 16:00 hod proběhne v sále místního pohostinství debata se zástupci
neziskových organizací, Místních akčních skupin a dalších pozvaných hostí.
Tato debata je veřejnosti nepřístupná.
Pokud máte zájem, je možné delegaci přivítat u IC Holašovice v čase cca
15:45 hod.
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Dále bychom si Vás dovolili informovat o druhé etapě plánované a
zastupitelstvem schválené výměny vodoměrů v osadě Holašovice (nutná
zákonná výměna starých vodoměrů za nové po 6ti letech) s odborným
osazením, revizí a zaplombováním.
První termín výměny proběhl minulý týden v pátek 25.5.2018 celkem bez
problémů a všem děkujeme touto cestou za spolupráci.
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pokračování na další straně
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Nakonec druhý (náhradní) termín dodavatel zvolil z důvodu nedostatku
typizovaných domovních vodoměrů používaných na vodovodní síti
v Holašovicích, který byl stanoven na tento pátek 1.6. od 8:00 – 18:00 hod.
Dodavatelem služby je společnost ČEVAK a.s., za účasti obecního
zaměstnance Fr. Kudláčka.
Pokud by někdo z místních obyvatel nebyl v daném termínu v Holašovicích
přítomen, bude navržen ještě jeden náhradní termín, ale je potřeba
nepřítomnost nahlásit na obecní úřad na tel. 725 031 287.
Opět žádáme všechny dotčené obyvatele o spolupráci, výměna vodoměrů je
to zákonná povinnost provozovatele vodovodu v obci, tzn. obce Jankov.
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Jan Jílek - starosta
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Zastávka vozů Porsche na návsi v Holašovicích

Zastávka vozů Porsche na návsi v Holašovicích

V sobotu dne 2.6. se na návsi v Holašovicích zastaví mezi 11:00 až 14:00
hod. starší vozy značky Porsche (cca 25 – 30 vozů) při příležitosti jejich
srazu. Doporučujeme využít této příležitosti a vozy si přijít prohlédnout.
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Připomínáme, že v sobotu 2. června od 14:00 hod. se taktéž uskuteční dětský
den v Jankově. Nejen rodiče se svými dětmi jsou srdečně zváni.
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