JARO 2018 „Speciál“
Vážení spoluobčané,
tímto jarním speciálem přinášíme následující pozvánky a sdělení:
1) Stavění máje
Dne 30. dubna se uskuteční tradiční akce “Stavění máje“ v Jankově
a v Holašovicích. Tuto akci zajišťují v každé obci místní sbory dobrovolných hasičů.
Dobrovolné hasiče můžete potěšit nejen účastí na oslavě, ale pokud Vám to čas a síly
umožňují, tak i pomocí s přípravami. Všichni jste srdečně zváni k posezení,
občerstvení na místě bude zajištěno, a to i pro děti.
2) Jarní výlet občanů obce
Jak již bylo uvedeno v posledním zpravodaji, tak jsme letos nejen pro naše seniory
připravili jarní výlet s cílem prohlídky Čapího hnízda (obec Olbramovice, část obce
Dvůr Semtín), Kutné Hory a zámku Ratměřice (obec a část obce Ratměřice)
v termínu 15. května. Za Obec Jankov jako pořadatele je garantem výletu
místostarostka Marie Vaňková, která sestavila následující program výletu:
6:30 Odjezd z Jankova
6:35 Odjezd z Holašovic
8:15 Prohlídka Čapího hnízda
9:00 Odjezd do Kutné Hory
11:00 Prohlídka chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
12:30 Společný oběd v restauraci „Dačický“
14:00 Prohlídka Kostnice a katedrály Nanebevzetí panny Marie v Kutné Hoře
16:00 Odjezd do Ratměřic
17:30 Krátká prohlídka exteriéru zámku a obce Ratměřice
18:00 Odjezd domů
19:30 Návrat domů
pokračování na další straně

Všichni naši občané, zejména pak senioři, jsou na výlet srdečně zváni!

5) Pouť v Jankově

Pro naše seniory je tento výlet zcela zdarma, pro naše děti do 6 let zdarma, pro naše
děti od 7 do 15 let za jednorázový poplatek 150,- Kč, pro ostatní naše občany obce za
jednorázový poplatek 300,- Kč. Z poplatku budou hrazeny částečně výdaje na
vstupné do památek a expozic či oběd (cesta autobusem je pro naše spoluobčany
zcela zdarma).

Obec Jankov Vás zve na tradiční pouť. Tato společenská událost bude zahájena
v neděli 17. června od 7:40 hod. mší svatou v Jankovské kapli. Odpoledne bude
následovat fotbalové utkání SK Jankov, které od 16:00 hod. vystřídá zábava v KD
Jankov doprovázená k poslechu a tanci Josef Litvan.

Pro rezidenty jiných obcí činí poplatek: děti do 6 let zdarma, od 7 do 15 let poplatek
250,- Kč a pro ostatní 500,- Kč. Z poplatku budou hrazeny částečně výdaje na
vstupné do památek a expozic, oběd a cestovní náklady. Poplatek se bude hradit až
při nástupu do autobusu.
Všechny zájemce prosíme, aby obratem, nejdéle však do neděle 13. května,
kontaktovali Marii Vaňkovou, osobně, nebo na e-mail: obec.jankov@volny.cz,
nebo na tel.: 387 982 133, 725 031 287, a přihlásili se na výlet za účelem zajištění
rezervace dostatečného počtu vstupů a obědů.
Všem účastníkům přejeme příjemně strávený den.
2) Holašovická pouť
Dne 27. května se bude konat pouť v Holašovicích. Při této příležitosti bude na návsi
střelnice, řetízkový kolotoč a skákací hrad. Také bude možné zakoupit perníková
srdce svým nejbližším. Hlavní událostí dne však bude turnaj v kuželkách, který se
bude konat od 10:00 hod. do 16:00 hod. za hospodou. Tam budete mít současně
možnost prohlídnout si opravený kamenný taras kolem dráhy. Pokud Vás nic
z uvedeného nezaujalo, tak alespoň zajděte posedět a popovídat si do hospody
s přáteli.
3) Dětský den v Jankově
Obec Jankov tímto zve rodiče, aby se svými dětmi přišli na dětský den v Jankově,
který se bude konat na návsi dne 2. června od 14:00 hod. Stejně jako loni, děti se
mou těšit na skákací hrad, soutěže o ceny, projížďku na koni nebo na opékání buřtů.
4) Připomínka 20 let od zápisu Holašovic na seznamu UNESCO
Dne 6. června se v Holašovicích uskuteční při příležitosti 20 let od zápisu Holašovic
do Seznamu kulturního dědictví UNESCO připomínka této výjimečné události. Tuto
událost bude pořádat Jihočeský kraj. O programu této akce Vás ještě budeme
informovat. Samostatné oslavy, pořádané a organizované obcí Jankov se budou konat
ve dnech 19-21.9.2018 a o programu Vás budeme detailně informovat.

6) Slavnosti slunovratu a keltská ohňová noc
Slavnosti slunovratu a keltská ohňová noc plánované na 23. června tohoto roku v
Holašovicích se z technických důvodů konat nebudou.

Kompostéry
V současné době je připravena dotační výzva z Operačního programu životního
prostředí – Výzva č. 103 Ministerstva životního prostředí – předcházení vzniku
odpadů, kde se dají opět pořídit „Domácí kompostéry“. Obec tímto provádí průzkum
zájmu občanů. Dotační prostředky jsou poskytovány ve výši 85% a 15% je
spoluúčast obce. Kompostéry jsou posléze předávány bezplatně (dle pravidel)
konečným zájemcům (občanům) proti podpisu Smlouvy o výpůjčce na 5 let. Po
uplynutí pěti let přechází do vlastnictví občanů. V případě zájmu je, ale třeba počítat,
že od podání žádosti o dotaci k samotné realizaci uplyne určitý čas (cca rok) co obec
nemůže ovlivnit. Dále podání žádosti ještě neznamená, že bude úspěšná a podat ji
můžeme, pokud min. způsobilá částka bude 500.000,-Kč. Proto je rozhodující počet
přihlášených a k tomu právě slouží tento průzkum. Obec bude případně podávat
žádost ve spolupráci s jinými obcemi. Žádost se musí podat v období od 3. 4. 2018
do 31. 7. 2018. V případě, že byste měli o kompostér zájem, prosím o přihlášení
osobně, nebo e-mailem: obec.jankov@volny.cz, nebo tel.: 387982133, 725 031 287
a to do 30.4.2018. Ten kdo se již jednou nahlásil, už hlásit nemusí.
Zpráva pro včelaře
Dle nového nařízení EU (GDPR) včelaři, už nedávají hlášení o stavu včelstev na
obec, ale hlášení podávají na portál: Farmář, na stránkách ministerstva zemědělství.

!!!
V pátek 27.4.2018 bude v obou obcích přistaven kontejner na nebezpečný odpad
!!!

