LÉTO 2018
Ze zasedání zastupitelstva: zápisy č. 3/2018 a 4/2018


Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu a o realizování investičních a
neinvestičních akcích obce v roce 2018.
Název akce
Podpora památky UNESCO z prostředků JčK 2018
dle smluvních podmínek – tento příspěvek bude
pravděpodobně využit na akci „Stavební úpravy
koloniálu …“
Didaktické pomůcky pro I. stupeň ZŠ – Historická
ves Holašovice UNESCO
Holašovice – didaktický program pro I. stupeň ZŠ
„Postav si sám svou vesnici“ - včetně realizace
modelu Holašovic UNESCO v poměru 1:150
Umístění sloupů VO HZ Holašovice
Oprava MK za Nekyselem, odvodnění
Zpevněné plochy HZ Jankov
PD oprava rybníka „Cihelna“ k.ú. Jankov

Stav akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Schválena, podepsána
smlouva

Žádost o dotaci
ve výši

700.000,- Kč

Podepsána smlouva
s dodavatelem
596 200,- Kč
Schválena, podepsána
smlouva
V realizaci

30.000,- Kč

Příprava akce

240.000,-Kč

Podepsána smlouva
s dodavatelem
(PRECIS BUILDING SE)
Realizováno

PD přístavba HZ Jankov

Příprava akce

Oprava nebo nákup kotlů KD JANKOV a IC
Holašovice
Nové
vyvložkování
kouřovodů
hospoda
Holašovice – revizní zpráva

Příprava akce
Realizováno

V realizaci, probíhá
spojené územní a stavební
řízení
Zpracování
studie
Programového
rámce
Realizováno
Integrovaného regionálního operačního programu Podána žádost o dotaci
(IROP) SCLLD MAS Blanský les-Netolicko
dne 25.6.2018
V realizaci (PRECIS
Stavební úpravy koloniálu č.p. 23 Holašovice –
BUILDING SE)
veřejná turistická WC a další opravy budovy
exteriéry a interiéry dle PD
Schválena, podepsána
smlouva
V realizaci
Stavební úpravy kovárny Holašovice p.č. st. 67/3
(Povltavská stavební
dle schválené PD (interiéry vč. mobiliáře a
společnost s.r.o.)
částečně exteriéry budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny, stavební a autorský dozor
Podána žádost o dotaci
Realizováno
Nákup komunálního traktoru STARJET
PD přístavba skladu u HZ Holašovice

Kontrola a ocejchování vodoměrů

Realizováno

Zpracování Prováděcí dokumentace stavby –
výstavba nové kanalizace a ČOV v obcích Jankov
a Holašovice

Realizováno

596 200,- Kč

140.000,- Kč
101.640,- Kč
55.000,- Kč
180.000,- Kč
57.841,- Kč
35.000,- Kč

75.000,- Kč

71.250,- Kč

2.197.631,- Kč

220.000,- Kč

2.361.659,- Kč

2.280.000,- Kč

90.000,- Kč
100.000,- Kč
229.900,- Kč

Název akce

Stav akce

Výroba a osazení nových kovaných vrat/mříže do
vstupní lodě kaple sv. Víta Jankov

Realizováno

Výsadba nových líp náves Holašovice dle PD
Doplnění interakčního prvku – zeleně v krajině na
pozemcích p.č. 3594/2 v k.ú. Holašovice a p.č.
1929/6 v k.ú. Jankov
Nákup nového vybavení a oprava hasičské
stříkačky pro SDH Jankov

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Příprava akce
Před podáním žádosti
Příprava akce
Schválena, podepsána
smlouva
Příprava akce
Schválena, podepsána
smlouva
Příprava akce

Nákup nového vozidla pro JSDH Jankov, JPO V

Žádost o dotaci
ve výši

57.475,- Kč
30.000,- Kč

25.500,- Kč

80.000,- Kč

68.000,- Kč

111.329,- Kč

55.667,- Kč

1,200.000,- Kč

750.000,- Kč

7,968.675,- Kč

4.766.617,- Kč

Podána žádost o dotaci
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu
obce na realizaci akcí a grantů r. 2018

3,202.058,- Kč

Vysvětlivky: VO = veřejné osvětlení, MK = místní komunikace, PD = projektová dokumentace



Zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci ve výši 60.379,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů školských
zařízení sloužících základní škole se společným školským obvodem (Dubné, Branišov, Čakov Habří, Jankov,
Kvítkovice, Lipí a Žabovřesky).



Zastupitelstvo projednalo a zamítlo žádost o příspěvek na provoz spolku s názvem Linky bezpečí, z.s..



Zastupitelstvo schválilo návrh Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2017. Obec Jankov hospodařila se
schodkem (ztrátou) 418.716,- Kč oproti plánovanému schodku (ztrátě) ve výši 1,657.072,- Kč. Ztráta byla
hrazena z přebytku minulých let.



Zastupitelstvo projednalo možnost a nabídku společnosti Monday Morning s.r.o. na vytěžení a zpětnou
rekultivaci „Vltavínové oblasti Voletíny“ v k.ú. Jankov. S ohledem na nárůst kriminality v dané oblasti se
zastupitelstvo rozhodl nabídku jako jeden z vlastníků dotčené oblasti přijmout.



Zastupitelstvo vypsalo výběrová řízení na obsazení koloniálů v obou obcích.

Jiná sdělení
-

Obec Jankov děkuje za velký zájem a hojnou účast na Jarním výletě občanů obce do Kutného
Hory spojený s návštěvou Čapího hnízda.

-

Obec Jankov tímto děkuje Pavle a Radkovi Maxovým za vození dětí na koních na dětském
dni v Jankově.

-

Tuto neděli (1.7.2018) v 10:00 hod. bude ČT 1 vysílat Toulavou kameru z Holašovic.

Plánované akce v obcích
-

7.7.2018

Kotlíkový guláš – Jankovská hospoda od 17:00 hod.

-

20. -22.7.2018

Selské slavnosti Holašovice

-

19. – 21.9.2018 Oslavy 20 let zápisu na seznam UNESCO

Holašovští hasiči předvedli parádní útok s historickou stříkačkou v Korosekách u Záhorčic

Selské slavnosti Holašovice 2018
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce si Vás dovoluje tímto pozvat na 21. ročník tradičních Selských slavností Holašovice, které se
konají ve dnech 20. - 22. července 2018, a jak již tak bývá dobrým zvykem, tak i připomenout některé skutečnosti se
slavnostmi související:
 Selské slavnosti začínají již po šesté v pátek 20. 7. 2018 tradičně v 9:00 hod. a jejich oficiální zakončení je
v neděli 22. 7. 2018 v 17:00 hod.. Náves bude uzavřena již od 8:00 hod. vjezdu automobilů.
 Oficiální letáky s kulturním programem na všechny tři dny Selských slavností Vám byly již dodány do Vašich
poštovních schránek, současně však jsou pro všechny zájemce k dispozici v Informačním centru
v Holašovicích. Tento rok jsme opět zařadili kulturní program taktéž do zpravodaje, jak můžete zjistit níže.
 Touto cestou si Vás dovolujeme požádat o případnou pomoc při přípravě akce ve čtvrtek 19. 7. na návsi v
Holašovicích, kdy cca od 7:45 hod. budeme organizačně akci připravovat. Kdo můžete a chcete, přijďte
pomoci. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat všem spoluobčanům za respektování a dodržování
nastavených pravidel při vstupu na slavnosti.
 Všichni naši spoluobčané obou částí obcí mají možnost v daném termínu navštívit Selské slavnosti ZDARMA
a to i opakovaně, pokud budou mít zájem. Tak jako předchozí ročníky se u vstupu vždy prokážete platným
občanským průkazem, kde si pořadatelé ověří Vaše trvalé bydliště Jankov či Holašovice tzn., že do prostoru
návsi budou vpuštěny ZDARMA pouze osoby, které toto splňují. Prosíme Vás, nesnažte se toho jakkoli
zneužívat a buďte disciplinovaní a ohleduplní k nám jako pořadateli stejně jako v uplynulých letech.
 S ohledem na uplynulé ročníky Selských slavností Vás žádáme, abyste v období Selských slavností neplýtvali
vodou z vodovodního řadu.
 Taktéž upozorňujeme, že již od středy 18. 7. a dále po dobu konání Selských slavností nebudou kontejnery na
tříděný odpad u IC k dispozici.
Závěrem tohoto sdělení si Vás dovoluji pozvat na slavnostní zahájení, kterého se letos zúčastní v hojném počtu
významné osobnosti politického a veřejného života, mezi kterými nebude chybět předseda vlády ČR Andrej
Babiš, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a předseda Senátu PČR Milan Štěch, dále také ministr
zemědělství Miroslav Toman, poslanec Jan Bauer, senátor Jaroslav Větrovský a další významní hosté.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
Ing. Jan Jílek, starosta

Kulturní program Selských slavností Holašovice 2018
Pátek 20. 7. 2018
10:00 - 11:00
BABOUCI – nejstarší jihočeská dechovka s kapelníkem Petrem Shýbalem
11:00 - 12:00
DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA – soubor reprezentující chodskou dudáckou muziku
12:00 - 13:00
BABOUCI – nejstarší jihočeská dechovka s kapelníkem Petrem Shýbalem
13:00 - 14:00
DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA – soubor reprezentující chodskou dudáckou muziku
14:00 - 15:00
BABOUCI – nejstarší jihočeská dechovka s kapelníkem Petrem Shýbalem
14:00 - 15:00
BABOUCI – populární jihočeská dechovka
15:00 - 15:20
Slavnostní zahájení slavností
15:20 - 16:00
Vyhlášení soutěže „Regionální potravina Jihočeského kraje 2018“
16:00 - 16:40
Gloria – virtuózní moravská dechová hudba Zdeňka Gurského
16:40 - 17:20
JIŽANI – kapela s ryze jihočeskou a českou dechovkou s kapelníkem Miroslavem Dvořákem
17:20 - 18:00
Gloria – virtuózní moravská dechová hudba Zdeňka Gurského
18:00 - 18:40
JIŽANI – kapela s ryze jihočeskou a českou dechovkou s kapelníkem Miroslavem Dvořákem
18:40 - 19:20
Gloria – virtuózní moravská dechová hudba Zdeňka Gurského
19:20 - 20:30
JIŽANI – kapela s ryze jihočeskou a českou dechovkou s kapelníkem Miroslavem Dvořákem
21:00 - 01:00
Slovani a Rokeři – multimediální show kapel, které se baví životem s krásnými známými hudebními songy
s barokním ohňostrojem
Sobota 21. 7. 2018
09:00 - 09:30
VÖCKLATALER – rakouský taneční soubor
09:30 - 10:30
POUTNÍCI – legendární česká bluegrassová skupina
10:30 - 11:00
VÖCKLATALER – rakouský taneční soubor
11:00 - 12:00
SEMAFORSKÉ RETRO – s koncertem „Vyvěste fangle aneb Semaforské retro“ – známí jihočeští divadelní
herci otec a syn Miroslav a Ondřej Veselý s Martinem Hruškou na Holašovické scéně
12:00 - 13:00
POUTNÍCI – živé vysílání ČRo ČB 106,4
13:00 - 13:30
Buchtobraní a koláčobraní
13:30 - 14:30
SEMAFORSKÉ RETRO – s koncertem „Vyvěste fangle aneb Semaforské retro“
14:30 - 15:20
FRANTA UHER z Lanžhota – lidový vypravěč, zpěvák, moderátor, imitátor – záruka dobré zábavy
15:20 - 16:10
ŠOHAJKA – úspěšná podlužácká dechová kapela z Dolních Bujanovic
16:10 - 17:00
FRANTA UHER z Lanžhota – lidový vypravěč, zpěvák, moderátor, imitátor – záruka dobré zábavy
17:00 - 17:50
ŠOHAJKA – úspěšná podlužácká dechová kapela z Dolních Bujanovic
17:50 - 18:50
JOŽKA ŠMUKAŘ s cimbálovou muzikou …a s písničkou jde všechno líp…
18:50 - 19:30
ŠOHAJKA – úspěšná podlužácká dechová kapela z Dolních Bujanovic
19:30 - 20:30
JOŽKA ŠMUKAŘ s cimbálovou muzikou …a s písničkou jde všechno líp…
19:40 - 20:30
NEW RANGERS – vzpomínka na staré dobré časy
21:00 - 01:30
BUDWEISER BigBít a Rokeři – kapely, které se baví životem a krásnými známými hudebními songy
Neděle 22. 7. 2018
09:00 - 10:00
OTAVANKA – pošumavská dechová hudba z Horažďovic
10:00 - 10:40
SPIRITUÁL KVINTET – legendární folková česká skupina
10:40 - 11:40
OTAVANKA – pošumavská dechová hudba z Horažďovic
11:40 - 12:30
SPIRITUÁL KVINTET – legendární folková česká skupina
12:30 - 13:30
SKALAČKA – místní dechová kapela – slavnostní křest „znovuobjevené“ lidové písně – „Holašovické hymny“
13:30 - 14:15
PRIMÁŠ – cimbálová muzika z Boleradic, bohatý moravský a slovenský folklor
14:15 - 14:45
NEZMAŘI – populární českobudějovická folková skupina
14:45 - 15:30
PRIMÁŠ – cimbálová muzika z Boleradic, bohatý moravský a slovenský folklor
15:30 - 16:00
NEZMAŘI – populární českobudějovická folková skupina
16:00 - 16:45
PRIMÁŠ – cimbálová muzika z Boleradic, bohatý moravský a slovenský folklor
16:45 - 17:15
NEZMAŘI – populární českobudějovická folková skupina
17:15 - 18:30
SKALAČKA – místní dechová kapela
Holašovická náves – volné prostranství:
V návesním prostoru budou hrát a zpívat jihočeští heligonkáři či flašinetáři, bude možné zaslechnout jarmareční zpívání, pro děti
populární a vyhledávané projížďky na koních, chytání ryb z kádě do ruky, dřevěný ručně poháněný kolotoč, možnost zkusit svoji
zručnost v uměleckých dětských dílnách. Ve třídenních kulturních programech vystoupí více než 350 účinkujících.
Moderují: Luboš Voráček, Petr Kronika a Hana Šoberová

SK Jankov si zahraje příští sezónu krajský přebor

„Sezónu 2017/2018, především pak jaro, nemůžeme hodnotit příliš kladně. Podzimních 20
bodů nám dávalo slušné šance na záchranu, bohužel na jaře se nám podařilo zvítězit pouze
dvakrát za tři body a celkově získaných 32 bodů letos na záchranu zdaleka nestačilo. Oproti
jiným sezónám se nám nedařilo tak dobře v defenzivní činnosti. Celé jaro promarodil stoper
Kroneisl, velkou část promarodil i Popelka, slabší formu měli gólmani. A když jsme tyto
nedostatky nedokázali nahradit v útočné fázi, přišel logický sestup. Nicméně bych chtěl říci,
že jsme si ty dvě sezóny v divizi náramně užili a žádnou velkou tragédii ze sestupu neděláme.
Jak se zdá, KP bude letos extrémně našlapaný, přibydou derby, například zápas
s Olešníkem, za který bude hrát David Lafata, bude velkým tahákem. Závěrem bych chtěl
poděkovat celému klubu v čele s Venglošem (Václav Maxa) za ty dvě divizní sezóny a nemálo tím spojených akcí, ale
také fanouškům, kteří nás svým fanděním ve všech zápasech dost proslavili.“
Petr Maxa

Obec Jankov tímto našim fotbalistům děkuje za reprezentování obce v uplynulém roce a přeje mnoho úspěchů

SK Jankov obdaroval fanoušky legendami
Den po skončení fotbalového ročníku 2017/2018 dostali nejen jankovští fotbaloví fanoušci dárek v podobě pouťové
exhibice, na kterou přijeli fotbalisté staré gardy AC Sparta Praha! V Precis aréně jim byl soupeřem divizní výběr
Jankova z let 2005-2008. Přestože o výsledek samotného zápasu šlo jako poslední, z výhry 7:4 se nakonec
zaslouženě radovali Letenští. Po jankovském trávníku se bezesporu proháněla nejzvučnější jména v necelé
šedesátileté historii klubu. Reprezentanti, mistři české, ale i zahraničních lig, pro fanoušky Sparty, nebojíme se říci,
legendy. A přestože většině z nich už fotbalová kariéra skončila, všichni do jednoho ukázali, že jsou to stále páni
fotbalisti. Blažek, Novotný, Siegl, Jůn, Lafata, Sivok a další… Všechny tyto slavné hráče jsme mohli vidět na vlastní
oči.

Petr Maxa

Pohledy do minulosti a zpět do současnosti

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPORT V OBCÍCH

Jubileum oslaví:
1. 7.

Blažena Anderlová – Holašovice

87 let

4. 7.

František Žížala – Holašovice

75 let

8. 7.

Alena Maxová – Holašovice

60 let

13. 8. Václav Jílek – Holašovice

70 let

17. 8. Ludmila Pokorná – Jankov

65 let

23. 8. Marie Klimešová – Holašovice

85 let

24. 8. Růžena Melmerová – Jankov

87 let

22. 9. František Řezníček – Jankov

60 let

Navždy jsme se rozloučili:

SDH Jankov - děti
14. 7. Křenovice

SO

13:00

18. 8. Jankov

SO

13:00

Olešník

SO

13:00

SO

13:00

8. 9.

15. 9. Češnovice

dosavadní výsledky letošní sezóny:
Plamen - Strážkovice

7. místo ze 7 týmů

PS Planá

2. místo ze 3 týmů

Hosín

7. místo z 9 týmů

SDH Jankov – ženy

Marie Chrtová
Narodili se noví občánci:

21. 7. Břehov

(BBP)

SO

13:00

18. 8. Jankov

(BBP)

SO

13:00

SO

13:00

SO

13:00

15. 9. Češnovice

SO

13:00

29. 9. Dubné

SO

13:00

Michal Bečvařík

25. 8. Mokré

Daniel Dejmek

1. 9.

SPORT V OBCÍCH

(BBP)

dosavadní výsledky letošní sezóny:

SK Jankov

Radošovice

Přátelská utkání
14. 7. FK Vodňany – SK Jankov SO

18:00

18. 7. Dynamo ČB U21 – SK JankovST

18:00

25. 7. SK Lhenice – SK Jankov

ST

18:00

29. 9. Soběslav – SK Jankov

NE

17:00

SK Jankov – Čimelice

NE

17:00

5. 8.

Krtely

Krajský přebor – PODZIM 2018

(obvod)

1. místo ze 3 týmů

Č.Budějovice (okres)

NP

Planá

(PS)

1. místo z 5 týmů

Třebín

(BBP)

1. místo ze 2 týmů

Sedlec

(BBP)

1. místo ze 2 týmů

SDH Holašovice
1. 7. Slapy

THL

SO

11:00

21. 7. Strmilov

THL

SO

11:00

28. 7. Krátošice

THL

SO

20:00

4. 8.

Řepeč

THL

SO

13:00

5. 8.

Chýnov

THL

NE

11:00

THL

SO

10:00

18. 8. Ústrašice (hřiště Želeč) THL SO

13:00

19. 8. Bezděčín

THL

NE

11:00

17:00

25. 8. Kozmice

THL

SO

13:00

SO

13:00

12. 8. SK Jankov – Č. Krumlov

NE

17:00

19. 8. SK Jankov – FK Olešník

NE

17:00

25. 8. Roudné – SK Jankov

SO

17:00

2. 9.

SK Jankov – SIKO Čimelice NE

17:00

9. 9.

ZVVZ Milevsko – SK Jankov NE

11. 8. Chotěmice

16. 9. SK Jankov – TJ Osek

NE

16:30

15. 9. Zhoř u Tábora THL

22. 9. SK Rudolfov - SK Jankov

SO

16:30

dosavadní výsledky letošní sezóny:

30. 9. SK Jankov – Třeboň

NE

16:00

THL

Dvorce (sklopky)

NP

THL

Žďár

20. místo z 26 týmů

THL

Tučapy (sklopky)

(sklopky)

JČHL Žernovice (sklopka)

15. místo ze 48 týmů
7. místo z 24 týmů

