Informační zpravodaj pro občany obcí Jankov a Holašovice

Vážení spoluobčané,
v tomto zpravodaji přinášíme několik aktuálních novinek a pozvánek:
1. Informace pro občany – parkování náves Holašovice:
Zastupitelstvo se na svém řádném zasedání zabývalo velmi
neutěšeným stavem parkování v prostoru holašovické návsi. Bylo
konstatováno, že tento stav je již opravdu neúnosný. Je to neúcta
k práci obecních zaměstnanců, nerespektování nařízení a opatření
samosprávy (obecního úřadu Jankov) a v nepolední řadě je to
neúcta i k těm, kteří na návsi trvale žijete. Před několika lety byla
stanovena jistá pravidla, která většina z Vás co zde bydlíte
dodržuje, nikoli však všichni.
Je nutné připomenout, že holašovická náves je veřejné
prostranství, kdy veškeré pozemky jsou v majetku obce Jankov.
Zde platí daná pravidla dopravního značení – ZÓNY, kde je
zakázáno parkovat, rychlost je omezena na 30 km/hod a je
značením definováno záchytné parkoviště. Dále jsou opatření
stanovená a definovaná Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o
místních poplatcích.
Musíme přiznat, že kolikrát si myslíme, že je to našim
spoluobčanům, kteří na návsi bydlí jedno, jak se zde turisté a
někdy i naši spoluobčané či hosté těch, kdo zde žijí chovají
(parkují). Přitom by stačilo tak málo, otevřít vrata a zaparkovat do
dvorů nebo upozornit takto parkující řidiče na jejich nesprávné
počínání a zaparkovat dle pravidel. Sami víte, co způsobí jedno
nesprávně zaparkované auto.
Zastupitelstvo se tedy usneslo na následujícím: Nebudeme
dále respektovat parkování na vnitřní straně návsi. Všichni kdo zde
trvale žijí, mohou parkovat před svými usedlostmi kolmo na štít. Na
návsi nebudou parkovat žádné stroje, pokud nepůjde o zastavené
nutné k vyložení či naložení. Nebudou zde parkovat hasiči či jejich
hosté, kteří trénují s SDH Holašovice či se účastní akcí v hasičárně.
Mohou zaparkovat svá auta u Infocentra. Upozorněte své kolegy a
kamarády na toto nařízení. Dále vyzýváme podnikatele (obě
hospody, Selské muzeum či ty z Vás, kteří poskytují ubytování v
soukromí), aby osobně či prostřednictvím svých zaměstnanců nám
pomohli tato nařízení dodržovat a sami upozornili neukázněné
řidiče (turisty a návštěvníky) k přeparkování pokud navštíví jejich
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provozovny či usedlosti. I my se snažíme Vám vycházet vstříc a
podporujeme resp. propagujeme Vaše služby a podnikání či
spolkové aktivity. Vás toto nic nestojí. Pokud to nebude fungovat,
a budeme to sami nadále porušovat, zařídíme se dle toho. Položte
si sami otázku: „Respektovali byste, kdyby takto turisté či někdo
jiný parkoval na Vašem pozemku….? Odpovězte si sami…
Pozn. Upozorňuji, že toto není „vrtoch“ starosty, ale všech
zastupitelů a řady spoluobčanů, kteří v Holašovicích žijí.
2. Pozvánka na „jarní“ výlet seniorů našich obcí:
Jak jsme již avizovali, připravili jsme pro naše seniory v termínu
v úterý 28. května 2013 jednodenní poznávací výlet, tentokrát do
oblasti Netolicka a Prachaticka. Dovolujeme si Vás srdečně na tuto akci
pozvat.
Výlet pro Vás organizuje Obec Jankov. Organizačně výlet zajišťuje
pracovnice Infocentra Holašovice Petra Chaloupková a zastupitelka obce
Marie Vaňková. Výlet je pořádaný převážně pro seniory našich obcí.
Prostřednictvím tohoto zpravodaje Vám sdělujeme následující upřesňující
informace k výletu:
 Program výletu:
odjezd autobusu je v 7:35 hod z Jankova od zastávky autobusu,
7:45 hod - odjezd z Holašovic od zastávky autobusu,
8:45 Lomec - Mariánské poutní místo – prohlídka s výkladem a
následná individuální prohlídka areálu
9:20 hod odjezd na Kratochvíli
10:00 – 11:15 hod – prohlídka Kratochvíle vč. kaple
11:15 – 11:30 hod – individuální prohlídka zámecké zahrady
Kratochvíle
11:30 – odjezd do Prachatic
11:45 – 12:30 – Individuální prohlídka Prachatic - při prohlídce si
nezapomeňte prohlédnout Prachatické sluneční hodiny, které jsou
největší sluneční hodiny nejen v ČR, ale také ve střední Evropě.
Vznikly společně s moderní zástavbou prováděnou v 60. a 70.
letech.
12:30 hod – oběd
13:30 hod – návštěva muzea krajky - Expozice muzea představuje
historickou evropskou a českou ručně paličkovanou krajku, užití
krajky na oděvu, především na lidových krojích, vystaveny jsou
historické potřeby pro paličkování.
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14:15 hod – odjezd do Lenory
15:00 hod – prohlídka muzea sklářství - ve sklářském muzeu, které
je unikátní tím, že jako jedno z mála existuje v místě, kde působily
sklárny, jsou vystaveny exponáty především z let 1880 až 1980.
Jsou to výrobky lenorské sklárny a pozůstatky rozsáhlé vzorkovny
skla firmy Jan Meyr. Základem muzea se stala rodinná sbírka
Kraliků (syn J. Meyera), která dokumentuje výrobu sklárny za více
stoleté období její existence, včetně některých unikátních dokladů
o používaných technikách.
16:00 hod – odjezd domů, plánovaný návrat cca 17:15 – 17:30
hod.
Abychom využili kapacitu sedadel objednaného autobusu a to i
vzhledem k očekávané poměrně velké účasti našich seniorů, jsme se opět
rozhodli nabídnout možnost tohoto výletu i pro další občany našich obcí za
jednorázový poplatek 200,- Kč. Z poplatku budou hrazeny částečně výdaje
na vstupné do památek a expozic či oběd (cesta autobusem je pro naše
občany zdarma).
Je zde možnost a nabídka přihlásit se na tento výlet i pro další
občany, kteří mají zájem tento výlet absolvovat s tím, že zaplatí
jednorázový poplatek ve výši 400,- Kč. Z poplatku budou plně hrazeny
výdaje na vstupné do památek a expozic, oběd a částečně cestovní
náklady.
Příslušný poplatek bude zaplacen při nástupu do autobusu pí.
Vaňkové.
Všichni zájemci prosím obratem, nejdéle však do neděle 26. května
kontaktujte pí. Petru Chaloupkovou na tel. čísle 774 864 680, kvůli počtu
objednání vstupů do památek a obědů, stačí zaslat krátkou sms zprávu.
Za všechny zastupitele Vám přeji příjemně strávený den a hezké
zážitky.
Krásné jarní dny Vám všem přeje
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Jan Jílek v.r.
starosta
V Jankově dne 17.5.2013
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