PODZIM 2018
Ze zasedání zastupitelstva: zápis č. 5/2018
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

Stav akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Schválena, podepsána
smlouva

700.000,- Kč

Podepsána smlouva
s dodavatelem
596 200,- Kč
Schválena, podepsána
smlouva
Realizováno

131.000,- Kč

PD oprava rybníka „Cihelna“ k.ú. Jankov

Realizováno

101.640,- Kč

PD přístavba HZ Jankov

Příprava akce

55.000,- Kč

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

Příprava akce

Zpevněné plochy HZ Jankov

Realizováno

V realizaci, probíhá
PD přístavba skladu u HZ Holašovice
spojené územní a stavební
řízení
Zpracování
studie
Programového
rámce
Realizováno
Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) SCLLD MAS Blanský les-Netolicko
Podána žádost o dotaci
Stavební úpravy koloniálu č.p. 23 Holašovice –
Realizováno a
veřejná turistická WC a další opravy budovy
zkolaudováno
exteriéry a interiéry dle PD
Stavební úpravy kovárny Holašovice p.č. st. 67/3
Realizováno a
dle schválené PD (interiéry vč. mobiliáře a
zkolaudováno
částečně exteriéry budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny, stavební a autorský dozor
Podána žádost o dotaci
Realizováno
Nákup komunálního traktoru STARJET
Kontrola a ocejchování vodoměrů
Zpracování Prováděcí dokumentace stavby –
výstavba nové kanalizace a ČOV v obcích Jankov
a Holašovice

Realizováno

480.000,- Kč

30.000,- Kč

Příprava akce
(vypsáno výběrové řízení)
Realizováno

Oprava MK za Nekyselem, odvodnění

Žádost o dotaci
ve výši

240.000,-Kč

180.000,- Kč
57.841,- Kč
35.000,- Kč

75.000,- Kč

71.250,- Kč

2.197.631,- Kč

230.000,- Kč

2.531.789,- Kč

2.405.199,- Kč

90.000,- Kč
95.456,- Kč

Realizováno
229.900,- Kč

Název akce

Stav akce

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

Realizováno

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

Nákup nového vozidla pro JSDH Jankov, JPO V
Výroba polykarbonátové krytu na 3D model
Holašovice
Vybavení koloniálu Holašovice nábytkem a
mobiliářem

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Žádost o dotaci
ve výši

57.475,- Kč

Příprava akce
Schválena, podepsána
smlouva
Příprava akce
Schválena, podepsána
smlouva
Příprava akce
(vypsáno výběrové řízení)
Podána žádost o dotaci
V realizaci
Realizováno

80.000,- Kč

68.000,- Kč

111.329,- Kč

55.667,- Kč

1,200.000,- Kč

750.000,- Kč

45.000,- Kč
49.870,-Kč

8,190.131,- Kč
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu
obce na realizaci akcí a grantů r. 2018

4.760.116,- Kč
3,430.015,- Kč

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


21. Selské slavnosti Holašovice 2018
Zastupitelstvo projednalo průběh 21. ročníku Selských slavností Holašovice 2018, se kterým byla jednohlasně vyjádřena
vysoká spokojenost jak ze stránky pořadatelské, tak po stránce finanční (cca 14 tis. platících návštěvníků). Obzvlášť kladně
byla hodnocena spolupráce všech zainteresovaných složek a osob, ale i kulturní program celých Selských slavností a jejich
propagace.
Zastupitelstvo by tímto chtělo poděkovat všem zainteresovaným (zejména SDH Holašovice, SDH Jankov, SK
Jankov, pořadatelskému týmu a také brigádníkům).
Uzavřením tohoto ročníku Selských slavností bylo přesunuto veškeré úsilí na další 22. ročník Selských slavností
Holašovice, který se bude konat ve dnech 26. – 28.7.2019.



Vodné Holašovice 2017/2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo ceny vodného Holašovice za hospodářské období roku 2017/2018.
Cena vodného pevná složka (dle průtoku vodoměru) ………………………………………………365,00 Kč/rok
Cena pohyblivé složky vodného dle kalkulace ……………………………………………………… 27,73 Kč/m3
Cena pohyblivé složky obnova VH infrastruktury (2008-2018)……………………………………….1,00 Kč/m3
Cena celkem pohyblivé složky ………………………………………………………………………...28,73 Kč/m3
Cena pohyblivé složky vodného v letošním roce vzrostla s ohledem na dřívější odečet spotřeby dle stavu ke dni výměny
vodoměrů. Cena pohyblivé složky vodného se zjednodušeně počítá tak, že náklady celkem se vydělí spotřebou celkem.
Vzhledem k dřívějšímu odečtu spotřeby je spotřeba celkem nižší, zatímco na náklady celkem nemá dřívější odečet
významnější dopad. Tedy čím větší spotřeba tím nižší cena a zase naopak.
Termín výběru vodného je stanoven na pondělí 24.9.2018 od 09:30 hod. – 11:30 hod. v KOLONIÁLU
HOLAŠOVICE.
Vzhledem k tomu, že nabylo účinnosti Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zkráceně nazývané jako
GDPR, jehož předmětem ochrana osobních údajů fyzických osob, bude spotřebu a vyčíslení ceny celkem za
jednotlivá odběrná místa možné předem zjistit pouze na OÚ v Jankově.



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.



Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že na základě výběrového řízení na výpůjčku koloniálů v obou částech obce byl
vybrán jako vypůjčitel jediný zájemce, a to Radek Moravec.

Parkování na návsi v Holašovicích
V minulém roce jsme Vás několikrát zpravodajem oslovili se žádostí o dodržování pravidel parkování na
návsi v Holašovicích a o těchto pravidlech Vás i poučili. Myslíme, že většina místních naší žádost vyslyšela
a pravidla dodržuje. Za to děkujeme.
Nicméně rok uplynul a ukázal, že naše žádost co do okruhu adresátu nebyla zcela dostatečná. Vzhledem k
vysokému počtu stížností místních občanů osady Holašovice směřujících jak na zástupce samosprávy tzn.
OÚ Jankov, tak na Policii ČR, ohledně nerespektování dopravních značení na návsi v Holašovicích
nerezidenty, zejména pak pravidel vjezdu a parkování, rozhodli jsme se přistoupit k dalším opatření.
Prvním opatřením je kontrolní (preventivní) a represivní činnost Policie ČR, která nabídla svou pomoc
s ohledem na rostoucí počet stížností našich občanů. Represivní činnost Policie ČR je a bude zaměřována
pouze na nerezidenty.
Druhým opatřením je zavedení parkovacích karet s povolením vjezdu (dále jen „parkovací karta“) pro
rezidenty „horánku“ a „na vinglu“. Každý rezident trvalé žijící v uvedených částech obce a disponující
osobním či jiným STK schváleným automobilem obdrží parkovací kartu. Dále bude vydána jedna návštěvní
parkovací karta ke každému číslu popisnému, kde jsou trvale žijící rezidenti. Ohledně vlastníků nemovitostí
určených k bydlení, kteří nespadají do výše uvedené skupiny, tak ti obdrží pouze jednu parkovací kartu na
vlastníka.
Dovolíme si uvést následující příklad. Na adrese Holašovice č.p. 16 jsou k trvalé bydlení hlášeny 4 osoby,
z toho 2 osoby využívají osobní automobily. Obdrží tedy 2 parkovací karty a jednu návštěvní kartu. Na
adrese Holašovice č.p. 33 není k trvalému bydlení hlášena žádná osoba a vlastník je pouze 1. Obdrží tedy
pouze 1 parkovací kartu.
Držitelé parkovací karty musí parkovací kartu umístit na viditelné místo za přední sklo a s takto umístěnou
parkovací kartou vjíždět na „horánek“. V případě návštěvy je potřeba umístit návštěvní kartu na viditelné
místo za přední sklo bez zbytečného odkladu po zaparkování. Pro případ, že by návštěva byla podrobena
kontrole Policie ČR v okamžiku vjezdu či před umístěním návštěvní parkovací karty je potřeba Policii ČR
sdělit účelem vjezdu. S pravidly povolení vjezdu a parkování je Policie ČR seznámena.
Každopádně parkovací karta neumožňuje parkování na návsi nad rámec již stanovených pravidel. Parkovací
karta pomůže rozlišit rezidenty a jejich návštěvníky od ostatních nerezidentů. Proto si ještě dovolujeme
připomenout stávající pravidla parkování.
Parkovat v Holašovicích na návsi je povolené pouze ve vjezdech do usedlostí a to jednom pruhu čelem do
vrat. Takto se může parkovat i několik vozidel za sebou, umožňuje-li to délka vjezdu. Nicméně parkování
takto parkovat je možné pouze v odůvodněných případech, kdy není možné k parkování využít své dvory či
zahrady. Před parkováním na návsi je taktéž upřednostňováno dočasné využití parkoviště u Infocentra.
Závěrem děkujeme všem místním občanům za spolupráci, kterou bude třeba vynaložit při zavedení
parkovacích karet.

Koloniály
Jak již jistě všichni víte, tak navzdory současnému celorepublikovému vesnickému trendu upadajícího
zájmu, mít otevřenou a provozuschopnou budovu smíšeného zboží s denní obslužností místních obyvatel, se
nám podařil velký úspěch, a to zajistit obsazení obecních koloniálů, ve kterých si opět můžete koupit zboží
nejen denní potřeby. Každopádně je potřeba si uvědomit, že tato služba není samozřejmostí a její
dlouhodobý provoz bude existovat, pouze pokud jí budete VY jako občasné využívat. Vzhledem k tomu, že
zajistit obsazení koloniálu nás stálo nemalé úsilí, stejně tak jako vypůjčitele zahájení prodeje, bude pro nás
odměnou, když svými pravidelnými nákupy zajistíte dlouhodobý provoz koloniálů. Děkujeme a velmi
oceňujeme ochotu a energii Jarky Moravcové, která se této výzvy/příležitosti zodpovědně zhostila.

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
7. 9. IX. South Bohemia Classic v Holašovicích

18:25

19. 9. Oslavy 20 let zápisu Holašovic na seznam UNESCO
21. 9. Oslavy 20 let zápisu Holašovic na seznam UNESCO
5. 10. Volby do zastupitelstva obce Jankov

14:00

6. 10. Volby do zastupitelstva obce Jankov

8:00

20. 10. Havelské posvícení v Jihočeské hospodě Holašovice

19:00

9. 11. Posvícenská zábava KD Jankov (hraje Pepa Litvan)

19:00

24. 11. Posezení seniorů v KD Jankov

14:00

25. 11. Kateřinské heligonky v Jihočeské hospodě Holašovice 14:00
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Jankově

17:30

2. 12. Rozsvícení vánočního stromu v Holašovicích

17:30

7. 12. Hrátky s čertem v KD Jankov

16:30

8. 12. Poslední leč v Jihočeské hospodě Holašovice

19:00

12. 12. Česko zpívá koledy – Jankovská kaple

18:00

24. 12. Zpíváme koledy – Jankovská kaple

22:00

29.12. Turnaj v Bulce v Jihočeské hospodě Holašovice

17:00

Oslavy 20 let zápisu na seznam UNESCO
Vážení spoluobčané a přátelé obce,
dovolujeme si vás, jako občany našich obcí pozvat na oslavy 20. výročí zápisu památky Holašovice na
prestižní seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Program a osobní pozvání vám bude
doručeno do vašich schránek v týdnu od 10.9. Moc rádi Vás na této akci a připraveném programu uvidíme a
toto významné výročí společně oslavíme.

Volby do zastupitelstva obce Jankov
Vážení spoluobčané,
ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do zastupitelstev obcí v celé ČR a tedy i u nás v Jankově a
Holašovicích. Oproti volebnímu roku 2014 byla v naší obci sestavena pouze jedna kandidátka, se kterou si
dovolíme Vás tímto zpravodajem seznámit.
Jedná se sdružení nezávislých kandidátů nazvané jako „SNK pro rozvoj obcí Jankova a Holašovic“. Kandidáty
sdružení jsou Ing. Jan Jílek, Marie Vaňková, Mgr. Jan Ambrož, Milan Kukla, Lukáš Hála, Ing. Miroslav Návara,
Václav Maxa (ml.), Jaroslav Hovorka, David Zeman.

Upozornění na možnost volit z domova
Současně si Vás dovolujeme poučit o Vašem právu volit z domova do přenosné urny. Pokud Vám činí obtíže se
dostavit do příslušné volební síně, neváhejte zavolat před konáním voleb na obecní úřad na mob.: 725 031 287 a
požádat o volbu z domova nebo v době konání voleb zástupkyním příslušných komisí:
Jankov: Barbora Melmerová, mob.: 721 670 653
Holašovice: Lucie Ambrožová, mob.: 602 362 126

Setkání seniorů
Obec Jankov zve seniory našich obcí na každoroční setkání a posezení seniorů, tentokrát v sále Kulturního domu
v Jankově v sobotu letos 24.11.2018 od 14:00 hod.. Občerstvení, krátké kulturní pásmo dětí z MŠ v Čakově,
hudba k tanci i poslechu, dobrá nálada, která nezbytně k této akci patří, to vše je zajištěno. Svoz účastníků
z Holašovic bude řešen zastupiteli obce ve 13:45 hod. od zastávky autobusu u budovy Infocentra.

21. ročník Selských slavností Holašovice k nám přivedl mnoho významných osobností
nejen politického života

Automobilové veterány se zastaví v Holašovicích
Milovníci veteránů si přijdou na své v pátek 7. září. Do nádherného prostředí holašovické návsi po jednoleté pauze
opět zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Devátý ročník South Bohemia Classic, mezinárodní setinové
rallye klasických a sportovních vozů, sem zavede více než 140 posádek z jedenácti zemí světa.
Hodnotné skvosty začnou přijíždět v minutových intervalech kolem 18:25 ve směru od Záboří a přes téměř celé
Holašovice se dostanou kolem Stonehenge až na náves, kde zaparkují. Během krátké přestávky budou mít soutěžní
posádky možnost se občerstvit ve Špejcharu U Vojty a zároveň se pokochat krásami místního selského baroka. Po
zhruba 20 minutách se účastníci vydají po trase dál s příští zastávkou na českokrumlovském náměstí.
K vidění budou legendární, ale i méně známé značky – jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Cadillac,
Austin Healey, Ferrari, Chevrolet, Porsche, Škoda, Wolseley, Rover nebo Triumph.
IX. South Bohemia Classic 2018, největší akce svého druhu na území České republiky, odstartuje v 17:15 na
českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Trasa dále vede přes Hlubokou, Holašovice, Chvalšiny, Český
Krumlov a Přídolí až do cíle prvního dne v Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici. Během sobotní etapy posádky
pojedou kolem Vltavy do Rožmberku, zavítají do Rakouska, Novohradských hor, Borovan a také vystoupají na vrchol
Kramolína ke Stezce korunami stromů. Vrcholem akce bude Grand Prix Kaplice se začátkem ve 13 hodin.
Další informace včetně kompletního seznamu přihlášených najdete na www.southbohemiaclassic.cz.
Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Foto: Přemysl Fejfar a Petr Skřivánek

Výstava ovoce – „K výročí založení republiky“
Každým rokem v říjnu (letos 12. 10. – 16. 10.) se koná ve SOŠ
veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky v Rudolfovské ulici č. 92 v
Českých Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava
má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem
devatenáctým.
Tématem letošní výstavy je 100. výroční založení naší
republiky.
„Naše škola byla založena v roce 1886 jako Česká hospodářská škola na místě zvaném Na Krásné vyhlídce
(dnešní Rudolfovská ulice č. 92). Například ve školním roce 1898-1899 studovalo ve dvou ročnících 22 žáků.
V letech 1918-1948 byly při škole postupně otevřeny kurzy pro učitele lidových hospodářských škol, lidová
škola zemědělská a učňovská škola zahradnická. V současné době naši školu navštěvuje kolem 600 žáků všech
maturitních oborů, dále také mnoho posluchačů Jazykovou školu. Celkový počet zaměstnanců je 107.
Pedagogický sbor je stabilní, a to jistě také přispívá k dobré pověsti školy,“ dodává ředitel školy Ing. Břetislav
Kábele.
Náplň výstavy: každý rok mnoho pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého
okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat a
také hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále broskve,
hroznové víno, mišpule, kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“, jeřabiny, dřín obecný a další málo známé
ovoce a podzimní plodová zelenina.
Soutěže v rámci výstavy: návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se
uskuteční vždy v pátek odpoledne, první den výstavy. Součástí je také expozice včelařů. Vystavují se také
perníčky a historické odrůdy ovoce, odborníci poradí v pomologické a pěstitelské poradně. Tato expozice je
zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde
se výstava uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu hudební produkce a mluveného slova výstavu
zahájí. Během výstavy studenti také prezentují své maturitní práce a maturitní projekty.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří
určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od
9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen všech
oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství,
Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy,
středisko praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit
agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy
při různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také
sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit,
vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu moderním
traktorem a kombajnem, projet se na koních. V areálu školy je
k tomuto účelu také vystavena velká a malá mechanizace, kombajny, moderní traktory a další zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní
výstavy.
Mgr. Olga Cahová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPORT V OBCÍCH

Jubileum oslaví:
9. 10. Helena Šípková

65 let

SK Jankov
Krajský přebor - dosavadní výsledky:

13. 10. Daniela Hálová

70 let

SK Jankov – Č. Krumlov

1:2

2. 11. Marie Vaňková

75 let

SK Jankov – FK Olešník

1:2

15. 11. Milada Bürgerová

81 let

Roudné – SK Jankov

3:3

19. 11. Věroslav Hovorka

60 let

SK Jankov – SIKO Čimelice 5:1

19. 11. Miloslav Postl

81 let

31. 12. Danuše Hovorková

82 let

SDH Jankov
ŽENY- výsledky:
BBP Sedlec
BBP Jankov
BBP Mokré
PS
Dubičné (noční)
BBP Krtely

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí :

7: 00 – 12:00

Úterý :

12:30 – 16:00

Středa :

7:00 – 12:00

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

Pátek :

Celkové umístění žen SDH Jankov v 6.ročníku BBP
je 1. místo. Gratulujeme! 
MUŽI NAD 35 let - výsledky:
BBP Jankov
neplatný pokus
BBP Mokré
2. místo (4 týmy)
PS
Dubičné (noční)
neplatný pokus
BBP Krtely
5. místo (7 týmů)

7:00 – 12:00

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec.jankov@volny.cz

KNIHOVNA
Úterý

2. místo (6 týmů)
2. místo (5 týmů)
3. místo (3 týmů)
2. místo (7 týmů)
3. místo (3 týmy)

16:00 – 18:00

DĚTI - výsledky:
PS
Ločenice (noční)
PS
Jankov

10. místo (11 týmů)
2. místo (3 týmy)

- více informací na www.sdhjankov.cz

SK Jankov
Krajský přebor – podzim 2018
6. 10. FK Protivín – SK Jankov

SO

16:00

14. 10. SK Jankov – Sokol Želeč

NE

15:30

21. 10. Hluboká – SK Jankov

NE

15:30

28. 10. SK Jankov – TJ Dražice

NE

14:30

3. 11. TJ Blatná – SK Jankov

SO

14:00

11. 11. SK Jankov – Lom

NE

14:00

17. 11. Katovice – SK Jankov

SO

13:30

SDH Holašovice
dosavadní výsledky:
THL Chrbonín
THL Slapy
JČHL Křenovice
JČHL Lipí
EXL Chlum u Kř.
BBP Jankov
JČHL Soběnov
PS
Dubičné

neplatný pokus
9. místo
neplatný pokus
18. místo
25. místo
neplatný pokus
7. místo
1. místo

(32 týmů)
(31 týmů)
(28 týmů)
(27 týmů)
(39 týmů)
(27 týmů)
(11 týmů)

*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

