Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice léto 2021

Sdělení
p ro o b č a n y

obcí Jankov a Holašovice
Léto 2021

Krásné a slunné léto, plné odpočinku,
zážitků a zábavy
přeje starosta a zastupitelé obcí
Jankov a Holašovice
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Vážení spoluobčané,
úvodník do aktuálního letního čísla našeho
sdělení pro občany obcí Jankov a Holašovice
píšu přesně v den letního slunovratu. Ano,
dnes začalo astronomické léto a vítá nás
vpravdě letními až tropickými teplotami.
Až budete tyto řádky číst, snad již budeme
mít po několika, troufnu si říct, očekávaných letních deštích a možná i bouřkách,
které v tyto dny potřebujeme doslova jako
sůl, protože poté, co jsme dokončili terénní
práce po stavbě nové kanalizace a ČOV by
bylo žádoucí, aby se spláchly poslední stopy
prachu po dlouhé stavbě kanalizace a plochy veřejného prostranství vysypané zeminou se opět zazelenaly a daly tak opět našim obcím ten neopakovatelný Genius Loci
a punc krásných Jihočeských destinací.
V těchto dnech dokončujeme po téměř dvou
letech vysoké zátěže způsobené technikou
a stavebními pracemi zřejmě nejsložitější,
nejrozsáhlejší a nejnákladnější akci v novodobých dějinách obce Jankov/Holašovice,
která se doslova dotkla každého z nás. Někoho více, jiného méně, ale společně jsme
to zvládli. Aktuálně celou akci protokolárně
dokončujeme, probíhá kolaudace díla a jeho
předávka do ročního Zkušebního provozu.
Vše finišuje ke zdárnému konci a já Vám každému tímto děkuji za trpělivost, spolupráci
a pochopení. Tato stavba by zde měla užitečně a spolehlivě sloužit nám všem a dále našim dětem a dětem našich dětí.
Finanční vyhodnocení celé akce představím
v položkovém rozpadu v podzimním čísle
bulletinu,. Budeme mít již zpracována veškerá vstupní data jak papírově, tak účetně.
Zpracuji i predikci možného časového splacení úvěrů, které byly na stavbu čerpány.
Tímto si Vás dovoluji pozvat na veřejné projednání zahájení připojení na veřejnou kanalizaci (pozvánku přikládáme níže). Vaše
účast na tomto zasedání je pro nás důležitá
a žádoucí.
Další důležitou informací, kterou ale zajisté již víte, a která se skloňuje v každé zdejší
domácnosti, je letošní „kulturní léto“ v Holašovicích. Je všeobecně známo, že Selské
slavnosti Holašovice 2021, byly z důvodu pořadatelského rizika a pandemické nejistoty
Vládních opatření souvisejících s (ne)možností pořádání veřejných akcí již v dubnu
zrušeny. Stojím si za tím, že to bylo správné
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rozhodnutí, byť dnes víme, že akci bychom
mohli uskutečnit a snad i „bezpečně“ uspořádat.
Naproti tomu jsme připravili jinou kulturní
alternativu, kterou je divadelní operní představení „Prodané nevěsty“ v podání představitelů Jihočeského divadla, zde v unikátních
„kulisách“ Holašovické barokní návsi. Představení Prodané nevěsty se do zdejší scenérie vrací po více jak 45 letech a věřím, že
ztvárnění této vesnické komické opery Bedřicha Smetany pod širým nebem v podání
režiséra Tomáše Pilaře přinese nový a neopakovatelný kulturní zážitek a další zviditelnění jedná z našich krásných osad. Tímto Vás srdečně zveme na generální zkoušku
ve čtvrtek od 20:00 hod, vstupenky Vám přineseme a prosím, přijďte včas, občerstvení
zajištěno. Představení bude trvat s jednou
cca 30 minutovou přestávkou zhruba tři
a čtvrt hodiny.
Další „menší“ jednodenní kulturní akcí je
letní setkání s dechovkou na Holašovické
návsi dne 23.7.2021, kdy na programu je alternativa pro fanoušky české a moravské
dechovky. Díky vynaloženému úsilí organizátorů se podařilo tuto akci na poslední
chvíli zorganizovat a snad nám ji pomůžete propagovat. Očekáváme účast více než
1000 návštěvníků a snad Vám to připomene
již dva roky zrušené Selské slavnosti. Není
to náhrada, ale alternativa, kterou bychom
chtěli docílit spíše setkání nás v rámci našich obcí, kamarádů a fanoušku lidového
žánru z blízkého i vzdálenějšího okolí. Naši
spoluobčané mají vstup ZDARMA shodně
jako na Selské slavnosti.
Nebudu Vám v tomto čísle dále nic popisovat
a podsouvat, zatěžovat Vás dalšími úkoly
a nařízeními, které nás čekají a budeme se
s nimi v blízké budoucnosti potýkat a muset
společně popasovat. Vše podstatné najdete
v zápisech zastupitelstva obce Jankov. Momentálně by mi udělalo největší radost, pokud bychom si odpočinuli od všedních starostí a tak i nepřímo zapomněli na covidový
lockdown, který nás uplynulé měsíce provázel a postihl.
Přejí Vám všem krásné, odpočinkové, slunné a pohodové léto.
Těším se na viděnou
Jan Jílek – starosta
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Pozvánka
na veřejné zasedání zástupců obce Jankov a Holašovice s místními občany.
Téma jednání: Informace o napojení usedlostí a budov na novou veřejnou kanalizaci
Termín jednání: pátek 2. 7. 2021
Místo jednání pro osadu Jankov: KD Jankov sál od 18:00
Místo jednání pro osadu Holašovice: sál Jihočeské hospody Holašovice od 20:00
Vaše dotazy zodpoví a informace poskytne starosta obce a tým realizátorů akce.
Těšíme se na viděnou

Zájezd seniorů – Slavonice a okolí
Tradiční zájezd seniorů se uskuteční 14. 9. 2021 do Slavonic a okolí.
Odjezd:			7:00
Jankov
			 7 :10
Holašovice
9:00 – 9:45
komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější trojice
				 v Klášteře v Nové Bystřici
				V malé vesničce Klášter na cestě z Nové Bystřice do Slavonic
			 byl v letech 1501 – 1507 zbudovaný klášter paulánů, kteří sem
			 přišli již v r. 1491. Pauláni měli za úkol najít místo od Alp
			 na východ, kde se sbíhají tři léčivé prameny a toto místo
			 našli právě zde. Nádherný interiér a atmosféra uvnitř kláštera.
10:30 – 12:00
komentovaná prohlídka náměstí ve Slavonicích.
				 Ojedinělý soubor historických památek. V centru města
				 uvidíme bohatě zdobné domy a historické památky postavené
				 v renesančním, gotickém či barokním slohu. Ojedinělý je také
				 zpřístupněný systém odvodňovacích kanálů a štol.
				 Slavonice jsou se svým uceleným souborem renesančních
				 domů od r. 1961 městskou památkovou rezervací.
12:00 – 13:30
společný oběd v hotelu Alfa
14:00 – 15:00
prohlídka hradu Landštejn
				Landštejn je mohutná zřícenina hradu v oblasti zvané
			 Česká Kanada. Stojí v nadmořské výšce 650 m na vrcholu
			 výrazného návrší nad stejnojmennou osadou.
			15:30
odjezd zpět do Jankova
Příjezd: 			 17:00
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Arnošt Petráček
Rekordy
evropský rekord 50 m znak,
otevřené mistrovství Německa
v Berlíně 2016
evropský rekord 50 m znak, otevřené Mistrovství Německa v Berlíně
2014
 x světový rekord 50 m motýlek,
3
Reykjavík 2009, překonán v Berlíně
2010 a opět překonán v Eindhovenu
2010
Během základní školní docházky navštěvoval postupně Základní školu v dětském
centru Arpida, začal chodit do plaveckého
klubu pro tělesně postižené, Základní školu Dubné a Církevní základní školu Rudolfovská v Českých Budějovicích. V roce 2013
úspěšně odmaturoval na Střední integrované škole stavební v Nerudově ulici v Českých
Budějovicích.
Arny, jak jsi prožil poslední jarní vlnu
koronaviru?
Jarní vlna byla velmi náročná, ze dne na den
nám zavřeli sportoviště a nikdo nevěděl, co
bude dále. Rušily se všechny závody a museli jsme hledat řešení, které by částečně
nahradilo pohyb. Jezdil jsem na kole, cvičil
v domácím prostředí. Bohužel se nedá nic
moc extra vymyslet.

 0 m znak - osobní rekord
5
o 2 vteřiny Berlín 2010
50 m volný způsob
- osobní rekord Eindhoven 2010
100 m volný způsob
- osobní rekord Eindhoven 2010
Největší sportovní úspěchy
 . místo na Mistrovství světa
1
handicapovaných plavců
v Mexiku 2017, 50 m znak
1. místo paralympiáda
v Rio de Janeiro 2016, 50m znak
2. místo mistrovství Evropy
na Madeiře 2016, 50m znak
1. místo otevřené mistrovství
Německa 2016, 50 m motýlek

Zúčastnil ses během pandemie
nějakých závodů?

3. místo otevřené Mistrovství
Německa 2015, 50 m motýlek

V loňském roce na podzim jsem se zúčastnil
za velmi přísných hygienických podmínek
mistrovství Německa v Berlíně.

1. místo otevřené Mistrovství
Německa v Berlíně 2014,
disciplína 50 m motýlek

Na jaké závody se připravuješ
v letošním roce?
V letošním roce jsem se zúčastnil mistrovství Itálie, kde jsem vybojoval 2.místo
na 50m znak a hlavní vrchol letošní sezóny
jsou paralympijské hry v Tokiu (25.08.2021
- 04.09.2021), které byly díky pandemii odloženy přesně o rok. Před PH máme přípravné závody mistrovství Evropy na Madeiře
a mistrovství Německa v Berlíně. V letních
měsících proběhne závěrečné soustředění
v zahraničí před paralympiádou v Tokiu.
Děkuji za rozhovor.
Mgr. Lenka Melmerová
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dvojnásobný vicemistr světa
z Montrealu 2013
účast na paralympiádě v Londýně,
5. místo
m istr světa, mistr Evropy
 patnácti letech vicemistr světa,
v
disciplíny 50 m motýlek
4. místo paralympiáda Peking,
disciplína 50 m znak
 . místo mistrovství světa Eindho2
ven, disciplína 50m znak
 . - 12. místo Paralympionik roku
4
ČR 2009
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SK JANKOV
Po rozvolnění proticovidových opatření
mohli v květnu fotbalisté SK Jankov po sedmi měsících opět začít fungovat jako fotbalový tým, tedy začít společně trénovat a odehrát nějaké zápasy. Po tak dlouhé pauze byla
sice docházková morálka pod psa, nicméně
v takzvaném „jarním bloku“ odehrál „A“-tým čtyři přípravné zápasy, ve kterých se
mu výsledkově celkem dařilo. Ani v jednom
neprohrál a inkasoval pouze jednu branku.
„Určitě můžeme být spokojeni s výsledky,
ale se hrou tak z padesáti procent. Dlouhá
pauza byla na hráčích samozřejmě znát, a to
jak na našich, tak na soupeřových. Potěšila
nás remíza s divizními Katovicemi, nicméně
obrovský nedostatek jsme viděli ve fyzické
(ne)připravenosti. I proto jsem se rozhodl, že
v krátké letní přípravě do toho pořádně šlápneme,“ komentuje svůj pohled na věc trenér
Petr Kadlec. Letní příprava odstartuje 7. 7.
a hned 10. 7. se koná 2. ročník setkání JAN-

KOV versus JANKOV. Tentokrát zamíříme
my za přátely do středočeského Jankova. Jinak v přípravě čeká na tým několik přípravných zápasů a 7. 8. vypukne nová mistrovská sezóna.

Výsledky

Rozpis KP 2021 podzim:

A-tým – přípravné zápasy:
SK Jankov „B“ – SK Jankov „A“ 0:3 (0:1)
– Mizera 2x, Lovička
Hluboká nad. Vlt. – SK Jankov 1:5 (1:2)
– Benda 3x, Voráček, Huttner
Katovice – SK Jankov 0:0 (0:0)

Další výraznou změnou v klubu je společenství
dorosteneckého týmu s Netolicemi. Tým bude
hrát pod názvem Netolice + Jankov krajský přebor staršího a mladšího dorostu, několik domácích zápasů odehraje i v Jankově.
Na jaře jsme vás informovali o modernizaci
webových stránek, které jsou nyní již v plném
provozu – www.skajnkov.cz
19. 6. se zúčastnila stará garda Jankova nejstaršího turnaje na jihu Čech. 65. ročník Memoriálu
Antonína Hynka v Českých Budějovicích vyhrála a navíc Václav Maxa byl s pěti góly vyhlášen
nejlepším střelcem turnaje.
Petr Maxa

kolo

datum

utkání

čas

2. kolo

07.08.2021

FK Slavoj Český Krumlov
– SK Jankov

17:00

3. kolo

15. 08. 2021

SK Jankov – FK Olešník

17:00

4. kolo

22. 08. 2021

SK Jankov – FK Protivín

17:00

5. kolo

28. 08. 2021

TJ Dražice – SK Jankov

17:00

Netolice – SK Jankov 0:2 (0:0)
– Prenner, Voráček

6. kolo

05. 09. 2021

SK Jankov
– FC ZVVZ Milevsko

17:00

Muži „35“ - Memoriál Antonína Hynka:

7. kolo

11. 09. 2021

TJ Osek – SK Jankov

17:00

SK Jankov – AKRA ČB 4:2 (2:0)
– Maxa V. 3x, vlastní

8. kolo

19. 09. 2021

SK Jankov – SK Rudolfov

16:30

9. kolo

26. 09. 2021

Jiskra Třeboň – SK Jankov

10:30

1. kolo

28. 09. 2021

SK Jankov
– SK SIKO Čimelice

15:30

10. kolo 03. 10. 2021

SK Jankov – FK Olympie
Týn nad Vltavou

16:00

11. kolo 09. 10. 2021

Sokol Sezimovo Ústí
– SK Jankov

15:30

12. kolo 17. 10. 2021

SK Jankov
– FC MAS Táborsko “B”

15:30

13. kolo 23. 10. 2021

FK Tatran Prachatice
– SK Jankov

15:30

14. kolo 31. 10. 2021

SK Jankov – TJ Blatná

14:00

15. kolo 07. 11. 2021

Junior Strakonice
– SK Jankov

13:30

16. kolo 13. 11. 2021

SK SIKO Čimelice
– SK Jankov

13:30

SK Jankov – SK Mladé 4:0 (2:0)
– Maxa V. 2x, Kroneisl, Kudláček
Konečné pořadí:
1. SK Jankov,
2. SK Mladé,
3. Slavia ČB,
4. AKRA ČB
Přípravné zápasy A-týmu
v letní přípravě:
10. 7. TJ Sokol Jankov – SK Jankov (15:00),
14. 7. SK Dynamo ČB „B“ – SK Jankov (18:00),
24. 7. Trhové Sviny – SK Jankov (17:00),
31. 7. SK Jankov – Vimperk (17:00)
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SDH Jankov
I TY SE STAŇ DOBROVOLNÝM HASIČEM

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE JANKOV
HLEDÁ NOVÉ ČLENY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY
Úkolem člena jednotky požární ochrany je plnění úkolů při přípravě a řešení
mimořádných událostí, jako jsou požáry, vyvrácené stromy a jiné události,
kdy jsou ohroženy životy, zdraví a majetek obyvatel obce Jankov a místní
části Holašovice a jejich nejbližšího okolí.
V rámci plnění úkolů spolupracuje člen jednotky s dalšími složkami
Integrovaného záchranné systému (IZS), jako je např. Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba nebo Policie ČR.
Požadujeme:
zájem a aktivní přístup
věk nad 18 let
Více informací poskytne velitel JSDHO Jankov
na tel.: +420 724 093 148 nebo emailu: svobodapetr12@volny.cz

Soutěž v požárním sportu
o putovní pohár starosty obce
Soutěž o nejrychlejšího proudaře

sobota 14. srpna 2021, 14:00
požární zbrojnice, Obec Jankov
soutěžní kategorie:
ženy bez omezení (2x B + 4x C)
muži bez omezení (3x B + 4x C)
soutěž smíšených družstev (2x B + 4x C)
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soutěž proběhne v souladu s pravidly
požárního sportu SH ČMS
a za dodržení aktuálně platných
opatření proti šíření nemoci covid-19.
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OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
ANEB OTESTUJTE SVÉ ZNALOSTI S DOBROVOLNÝMI HASIČI
Mgr. Petr Svoboda, DiS. et DiS., velitel SDH a JSDHO Jankov
V posledních letech jste možná zaznamenali informace o implementaci nového předmětu do vzdělávání
dětí na základních školách. Tento předmět nese název Ochrana člověka za mimořádných událostí a jeho
cílem je přiblížit dětem problematiku mimořádných událostí a zásad, jak se chovat při vzniku požáru či
jiné mimořádné události. Pojďme společně otestovat, jak jste na tom vy…

1. Pokud vznikne požár:
A) Nikdy se ho nesnažím uhasit,
každý požár mne ohrožuje.
B) Za každou cenu se ho snažím uhasit,
abych zabránil škodám.
C) Snažím se požár hasit pouze v případě,
že nejsem požárem bezprostředně
ohrožen. Vždy ale volám neprodleně
hasiče.
2.	Jaká je správná první pomoc při bezvědomí?
A) O
 točím postiženého na záda, zajistím
průchodnost dýchacích cest, zkontroluji
dech a činnost krevního oběhu
a v případě, že postižený dýchá, uložím
ho do zotavovací polohy a přivolám
lékaře. V případě, že postižený nedýchá,
zahájím resuscitaci. V případě silného
krvácení zastavím krvácení. V každém
případě zajistím pomoc na lince
tísňového volání 155.
B) Okamžitě přivolám zdravotnickou pomoc
prostřednictvím linky tísňového volání
155 a počkám u postiženého, než přijede.
C) Postiženého se snažím posadit, přikryji
ho, zajistím dostatek tekutin a jídla
s přivolám ZZS.
3.	Proč zní každou první středu v měsíci
ve 12.00 hodin sirény nepřerušovaným
tónem po dobu 140 vteřin?
A) Varují nás před nebezpečím.
B) Jedná se o zkoušku, zda všechny
sirény fungují.
C) Svolávají hasiče na pravidelné cvičení.
4.	Mezi časté příčiny požárů
v domácnosti patří:
A) Kontrola svíček při jejich používání.
B) Opatrná manipulace
s otevřeným ohněm.
C) Neopatrná manipulace
s předměty při vaření.
5.	Jestliže je požár ještě malý a existuje
šance ho uhasit, nebo alespoň udržet
pod kontrolou:
A) Zakryji všechny hořlavé předměty,
oheň nehasím a zavolám hasiče.
B) Nic neodstraňuji a oheň hasím vodou.
C) Odstraním z dosahu požáru všechny
hořlavé předměty a snažím se požár
uhasit nebo udržet pod kontrolou,
Správné odpovědi: 1C, 2A, 3B, 4C, 5C, 6B, 7A, 8B, 9B, 10B

vždy neprodleně zavolám hasiče
a dbám na vlastní bezpečí.
6.	Pokud zní siréna přerušovaně po dobu
jedné minuty, co uděláte?
A) Jdu se schovat do nejbližší budovy
a zapnu televizní nebo rozhlasový
přijímač.
B) Nic, jedná se signál požárního poplachu
pro svolání hasičů.
C) Nic, jedná se pouze o zkoušku sirény.
7.	Sněhové hasicí přístroje (CO2):
A) J sou vhodné pro hašení všech druhů
požáru, mohou způsobit omrzliny.
B) Nemohou způsobit omrzliny,
jsou vhodné pouze k hašení dřeva.
C) Nejsou vhodné pro hašení PVC,
jsou vhodné pouze k hašení
elektrických zařízení.
8.	Základní složky Integrovaného
záchranného systému (IZS) jsou:
A) Hasičský záchranný sbor ČR,
Policie ČR, Armáda ČR.
B) H
 asičský záchranný sbor ČR,
Policie ČR, Jednotky požární ochrany
zařazené do Plánu plošného pokrytí,
Zdravotnická záchranná služba.
C) Zdravotnická záchranná služba,
Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR.
9.	Pokud prostřednictvím sirény zazní
varovný signál ″Všeobecná výstraha“,
znamená to, že:
A) J e potřeba nic nedělat a vyčkat na místě
na další pokyny složek Integrovaného
záchranného systému (IZS).
B) Hrozí nějaké nebezpečí a je potřeba
se ukrýt, nejlépe v nejbližší budově.
C) Jde o signál pro hasiče, aby se dostavili
do požární zbrojnice.
10. L inka tísňového volání 112:
A) Je určena pro přivolání všech základních
složek Integrovaného záchranného
systému (IZS) současně.
B) J e určena jako linka tísňového volání pro
cizince, neboť operátor 112 je schopný se
domluvit alespoň jedním cizím jazykem.
C) Je určena jako náhrada linky tísňového
volání 150 z důvodu jejího přetížení
velkým množstvím hovorů.
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Pademie v historii lidstva
SARS-CoV-2 není prvním virem, který způsobil pandemii. Lidstvo se střetlo s nemocemi, které dokázaly zabít až desítky
milionů lidí. Měly tak ničivější dopad než
jakákoliv válka, ať už šlo o mor, neštovice, či španělskou chřipku. Už během antoninovského moru zemřelo v letech 165 až
185 n. l. pět milionů lidí. Některá závažná
onemocnění se v průběhu staletí od antiky
neustále vracela.
K nejobávanějším zabijákům v našich dějinách patří bakterie Yersinia pestis, která
u lidí způsobuje mor. Mor plicní, kdy nakažený kašle krev, dýmějový s hnisavými
boláky nebo septický, při němž maso černá
a odpadá z kostí. Výsledkem bývala téměř
stoprocentní úmrtnost během několika dnů.
Mory podle císařů
Jako první si můžeme připomenout takzvaný antoninovský mor (165 až 185 n. l.),
pojmenovaný podle známého „filozofa
na trůně”, římského císaře Marka Aurelia
(celým jménem Marcus Aurelius Antoninus
Augustus). Mor trval 20 let, zanechal za sebou pět milionů mrtvých a čtvrtinu lidí nakažených.
Vědci se domnívají, že šlo o neštovice nebo
spalničky, které údajně do Říma zavlekli vojáci vracející se z Orientu. Nákaza přicházela ve vlnách a postupně se rozšířila do všech
římských provincií.
O čtyři století později propukl tzv. pravý
mor. Pandemie propukla v roce 541 v Etiopii, odkud se nejprve dostala do Egypta.
Podle vládnoucího císaře dostala název justiniánský mor. Prohnala se jako smršť celým
Středomořím a pronikla až do Galie a Irska.
Mor se několikrát vrátil, takže v rozmezí let
541 až 750 mu podle historiků padlo za oběť
dokonce 30 až 50 milionů lidí.
Černá smrt z provincie Chu-pej
a návrat neštovic
Pravé neštovice začaly lidstvo sužovat už
před 12 tisíci lety. Poprvé se výrazně objevily v letech 735 až 737 v Japonsku a zahubily zhruba třetinu tehdejší tamní populace
– tedy zhruba jeden milion obyvatel. To byl
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však jen zlomek obětí, které si pravé neštovice vyžádaly v následujících stoletích.
V období pozdního středověku začal zejména v letech 1347 až 1357 po šesti stoletích
opět řádit pravý mor. Mor postihl hlavně
Eurasii. Vyžádal si celosvětově až 125 milionů obětí a poprvé se nejspíš objevil v provincii Chu-pej ve střední Číně. Poté ho mongolští nájezdníci dovezli na Krym, odkud ho
janovští námořníci zavlekli do Evropy. V říjnu 1347 přistála nakažená obchodní flotila
v sicilské Messině. Do konce roku zpustošil
mor Janov, Benátky a Pisu, dva roky poté už
pohltil Francii, Španělsko, Německo, Anglii
a do tří let pronikl až do Ruska.
První celoevropská epidemie pravého moru
si v Evropě vyžádala 25 milionů mrtvých,
obyvatelstvo zdecimovala zhruba o třetinu.
Lidé jej nazvali černá smrt, protože u postižených docházelo k podkožním výronům
krve, kvůli kterým kůže doslova zčernala.
další vlny pravých neštovic
Pravé neštovice řádily do 16. století v Evropě a Asii, v roce 1520 je španělští dobyvatelé
zavlekli do Střední Ameriky. Právě devastující epidemie neštovic byla jedním z faktorů
pádu říše Inků a Aztéků. Neštovice pronásledovaly lidstvo až do 20. století. Ještě v roce
1967 se jimi nakazilo 15 milionů lidí a dva
miliony zemřely. Díky rozsáhlému programu očkování prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) nemoc za vymýcenou
až roku 1980. Nebezpečná choroba, latinsky zvaná Variola vera, zahubila jen během
20. století podle odhadů až 500 milionů lidí.
Sedmnácté století je známé také velkým
londýnským morem, který v letech 1665
a 1666 zahubil zhruba 100 tisíc lidí. Ačkoli
si londýnská epidemie vyžádala méně obětí
než ty předchozí, je označována za velkou,
protože jde o jednu z posledních epidemií
pravého moru v Evropě. Mor paradoxně zastavilo až jiné neštěstí, velký požár Londýna v září 1666.
Od cholery až ke španělské chřipce
Devatenácté století přineslo i první pandemie cholery. Nebezpečné průjmové one-

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice léto 2021

mocnění způsobené vodou kontaminovanou
výkaly si vyžádalo přes milion mrtvých.
V historii proběhlo šest hlavních vln pandemií. V letech 1816 až 1826 zuřila cholera
v Asii, v letech 1829 až 1851 v Evropě a v Severní Americe, další vlny zažila Evropa
v letech 1863 až 1875 a 1881 až 1896. Mezi
roky 1899 až 1923 řádila cholera v Rusku
a Osmanské říši.
Následovala třetí obří morová pandemie.
Naposledy Yersinia pestis drasticky udeřila
v roce 1885. Z Asie se rozšířila na všechny
kontinenty a vyžádala si 12 milionů obětí převážně v Indii (až 10 milionů obětí).
WHO považovala pandemii za aktivní až
do roku 1960.
V letech 1889 a 1890 proběhla tzv. ruská
chřipka. Nakazil se jí průměrně každý třetí
v oblasti, kde řádila. Díky rozvíjející se železniční síti zemřel na její příznaky zhruba
jeden milion obyvatel na severní polokouli.
Celosvětová pandemie označená jako španělská chřipka probíhala dva roky v letech
1918 až 1920. Vyžádala si zhruba 50 milionů
životů, přičemž ty nejvyšší odhady hovoří
až o 100 milionech obětí. Nakazila se jí čtvrtina světové populace.
Pocházela z Číny a šířila se hlavně přes vojáky vracející se z 1. světové války. Je první
velkou pandemií způsobenou virem H1N1.
Způsobila více obětí než samotná 1. světová
válka.
Nástup SARS
Jednadvacáté století charakterizuje mj.
nástup koronavirů. Nejprve šlo o nemoc SARS (těžký akutní respirační syndrom).
Vyznačuje se vysokou smrtností kolem
10 procent. Během několika měsíců se rozšířil ve více než 30 zemích, nakazil zhruba
8000 lidí a způsobil smrt 774 z nich. Prasečí
chřipka, také nazývaná mexická chřipka se
objevila v Mexiku v roce 2009. Nový kmen
viru H1N1 si dle odhadů vyžádal až 284 tisíc
obětí, přičemž se podle některých studií nakazilo prasečí chřipkou až 1,4 miliardy lidí.
Virus ebola byl poprvé objeven v roce 1976
a dostal jméno podle řeky Ebola v Demo-

Lékař v dobách morové epidemie v Římě
Foto: Profimedia.cz
kratické republice Kongo. Jde o jednu z nejnebezpečnějších nemocí vůbec. Smrtnost
u tří kmenů eboly, které napadají člověka,
se pohybuje mezi 70 až 100 procenty. Mezi
lety 2013 až 2016, kdy došlo k její největší
epidemii v historii, si ebola vyžádala přes
28 tisíc životů nejen v Africe, ale i v USA.
Na konci roku 2013 propukla v západní Africe, zcela zastavena byla sice až v roce 2016,
ale když v menší míře zejména v Kongu propukla o dva roky později, měli pro pacienty
nachystané léky.
Aktuálním tématem je nový typ koronaviru SARS s označením SARS-CoV-2, který
se na sklonku roku 2019 začal šířit celou
Čínou. Poměrně rychle pak pronikl do celého světa.
Onemocnění covid-19 je nebezpečné zejména rychlým šířením ještě během inkubační doby (pacient bez příznaků), které vede
ke kolapsu zdravotnických systémů.
Upravila: Mgr. Lenka Melmerová
Zdroj: Novinky.cz
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Jihočeské divadlo

Prodaná
nevěsta
Bedřich Smetana
komická opera pod širým nebem

Dirigent: Martin Peschík
Režie: Tomáš Ondřej Pilař
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Holašovice:
16. 7. pá 20.00
17. 7. so 16.00

Uvádíme v rámci projektu Jihočeské divadlo venkovu.
www.jihoceskedivadlo.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
29. 5. 2021 byl dnem svatebním pro naše 4 spoluobčany.

V kostele v Boleticích řekli své ANO
Miroslav Návara a Jitka Matoušová.

Na návsi v Jankově si své ANO řekli
Tomáš Juřička a Šárka Rendlová

DH Jižani a Obec Jankov/Holašovice
pořádají

LÉTO S DECHOVKOU
V HOLAŠOVICÍCH
pátek 23. července 2021
PROGRAM:
10:00
12:30
15:00
17:30
20:00

BABOUCI
DUBŇANKA
DOUBRAVANKA
KUMPANOVI MUZIKANTI
JIŽANI
Vstupné: 150 Kč
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Jubileum oslaví
1. 7.

Anderlová Blažena

90 let

8. 7.

Žalud Václav

70 let

26. 7.

Prener Jan

70 let

31. 7.

Kerschagl Walter

65 let

17. 8.

Hošek Vlastimil

80 let

23. 8.

Klimešová Marie

88 let

24. 8.

Melmerová Růžena

90 let

Dejmek Jiří

65 let

Siegelbauer František

81 let

20. 10.

Kozáková Marie

65 let

15. 11.

Bürgerová Milada

84 let

19. 11.

Postl Miloslav

84 let

11. 12.

Zubajová Marie

80 let

14. 12.

Bürger Zdeněk

60 let

18. 12.

Trantinová Anna

75 let

31. 12.

Hovorková Danuše

85 let

9. 9.
25. 9.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

Navždy nás opustily
Alena Maxová

Jiří Hála
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

KONTAKTY NA OÚ

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Tel.:
387 982 133
GSM:
725 031 287
Email: obec@jankovcb.cz

7: 00 – 12:00
12:30 – 16:00
7:00 – 12:00
12:30 – 18:00
7:00 – 12:00

KNIHOVNA OTEVŘENA
Úterý

16:00 – 18:00

Sdělení pro občany obcí Jankov a Holašovice vydává a texty autorizuje obec Jankov.
Dotazy, připomínky a příspěvky zasílejte na adresu Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 pošta Dubné
nebo e-mail: obec@jankovcb.cz. Děkujeme všem za příspěvky a informace.
Distribuováno zdarma. Sazba, grafická úprava a tisk: TYPODESIGN s.r.o.
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www.jankovcb.cz

