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Vážení spoluobčané,
léto uteklo, jsme v plné podzimní scenérii
a nezadržitelně se blíží jedno z nejkrásnějších,
ale i z nejhektičtějších období roku, jímž je období Adventu.
Věřím, že uplynulý letní čas umocněný pozdním Babím létem byl pro Vás časem plodným,
odpočinkovým, zážitkovým a že jste všichni
především zdrávi.
Jsem velice rád, že se nám podařilo naplnit
a zorganizovat letní kulturní akce v našich
obcích a realizovat aktivity, které jsme si pro
dané období vytyčili.
Podařilo se nám posunout připravované projekty a projektové záměry ve spolupráci s Pozemkovým úřadem České republiky, pracovištěm České
Budějovice, kterými jsou kompletní opravy a rekonstrukce polních cest (tzv. plánů společných
zařízení) v k.ú. Jankov, konkrétně cesta od Křížku (zatáčka u fotbalového hřiště v Jankově) na samoty Borovka a cesta k chatové oblasti Voletíny,
kde ještě řešíme určité majetkoprávní vztahy.
Odhadovaná finanční náročnost celého díla je cca
12-14 mil Kč, které by mělo v plné výši a uvažovaném rozsahu hradit Ministerstvo zemědělství ČR
(MZe). Plánovaná realizace akcí je jaro 2023. Dalším záměrem je podání žádosti o dotaci již zpracované projektové dokumentace na Revitalizaci
rybníka Voletíny k.ú. Jankov z programu 129 390
„Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích“ v gesci MZe. Dále
jsme zdárně realizovali napojení všech obecních
budov na novou kanalizaci a ČOV, dokončujeme
protipovodňová opatření v obou osadách a připravujeme projekty na r. 2022 plus.
Čeká nás příprava a projednání klíčového dokumentu pro rok 2022, kterým je rozpočet obce
Jankov, kdy tento rok bude zároveň rokem volebním na úrovni samospráv a části senátu. Některé z akcí, které do rozpočtu připravujeme realizovat byly díky pandemii COVID-19 nebo stavbě
kanalizace a ČOV opakovaně v minulých letech
odloženy nebo na ně zkrátka nebyly finance.
Snad se nám je podaří do voleb zrealizovat a dokončit. Informace o rozpočtu a schválených akcích Vám přineseme v dalším čísle našeho Sdělení pro občany.
S nástupem zimního času očekáváme nejen to,
co nám přinese Programové prohlášení nové
Vlády pětikoalice, ale stále se seznamujeme
s tím, co nám zde stačila „minulá“ vládní garnitura pro úroveň samosprávy zanechat, jaké zákony na poslední chvíli přijala a s čím se budeme
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v dalších měsících a letech muset tzv. popasovat
a naučit žít.
Jedná se např. o novou odpadovou vyhlášku
č.273/2021 Sb., která řeší způsoby, kterými obec
může zajistit oddělené soustřeďování komunálního odpadu prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení určených pro nakládání s odpady,
velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob,
pytlového způsobu sběru nebo kombinací výše
uvedených možností. Zároveň vyhláška určuje
systém výpočtu podílu odděleně soustředěných
recyklovatelných složek komunálního odpadu,
pro účely vyhodnocení stanovení cílů stanovených zákonem o odpadech. Tyto cíle zákon stanovil pro roky 2025 a následující jako alespoň
60%, v kalendářním roce 2030 65% a kalendářním roce 2035 a následujícím alespoň 70%
z celkového množství, u kterých je v daném kalendářním roce obec původcem (resp. občané
na jejím území žijící). Toto zatížení samozřejmě
dolehne na samosprávy a sekundárně i na samotné občany a my se s tím musíme v daném
období zdárně vypořádat.
Další novinkou je dlouho očekávaná novela Stavebního zákona, která bude v praxi ostře sledovanou normou, která jak slibuje nově nastupující vládní garnitura projde zajisté revizí. Nicméně
do té doby se budeme muset tímto mírně řečeno,
jak říká odborník na stavební právo „legislativním paskvilem“ řídit a zda nám to opravdu zjednoduší nebo naopak zkomplikuje stavební řízení
ukáže až čas a praxe.
Nejen z uvedeného je zřejmé, že nás čeká doba
nejistá, jelikož s určitostí nevíme, jaký dopad
na rozpočet bude mít „energetická krize“, růst
spotřebitelských cen, cen stavebních materiálů
a prací, cen vstupů dalších služeb, nezbytných
pro chod samosprávy, jakožto i celkové dopady
inflace a samozřejmě i daňová výtěžnost, a kdy
se projeví v plné „nahotě“ dopady pandemie
v hospodaření firem a živnostníků. Přejme si,
aby to bylo co nejméně bolestné jak pro samosprávu, tak samozřejmě i pro naše domácnosti.
Opět jsme pro každou rodinu objednali stolní kalendáře, které Vám zaneseme. Snad nám pandemie umožní se osobně potkat na některé z plánovaných akcí do konce roku 2021. Budeme si přát,
aby konec letošního roku byl klidný, aby tento
tolik turbulentní rok skončil ústupem pandemie,
pozitivními myšlenkami na budoucí zítřky a budeme si tak moci vzájemně popřát dobrý a úspěšJan Jílek – starosta
ný rok 2022.
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Všeobecné informace ke stavbě Kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice
Jak jsem slíbil v posledním čísle Sdělení pro
občany, přináším zde celkovou bilanci nákladů realizace díla k 30. 6. 2021. Již dnes
ale víme, že další náklady stojí konsolidace
Zkušebního provozu obou ČOV a plánujeme
finance, jež budeme muset během doby Zkušebního provozu do 30. 6. 2022 ještě vynaložit. Dle informací, které se mi podařilo získat
od jiných kolegů starostů, kteří byli či jsou
v podobném režimu provozu náběhu ČOV je
to záležitost, která se nevymyká standardu
a u takto rozsáhlého, náročného a složitého Díla je to věc opodstatněná a dalo by se

tedy říct i nevyhnutelná. Pokud bude možné daňové příjmy obce Jankov i v dalších letech plánovat na úrovni cca 5 mil Kč, měli
bychom být schopni úvěrové zatížení obce,
které bude k 31. 12. 2021 činit cca 7,3 mil Kč
u České Spořitelny a.s. uspokojivě vyřešit
v dalších 4. – 6. letech (s ohledem na mandatorní provozní a nutné plánované investiční
výdaje obce). Dále bude obec v dalších 10ti
letech splácet bezúročnou půjčku od JVS
ve výši 1,7 mil Kč, ale tu budeme doporučovat rozpočtově řešit v tomto časovém rámci
a předčasně ji nesplácet.

Přehled financování akce Stavba kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice
Celkové náklady na
Přidělaná dotace bez
realizaci akce bez DPH
DPH
Shváleno/proplaceno/
vyúčtování

Rozpočet obce/bankovní úvěr
a níže uvedené dotační tituly

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

38 708 927,84 Kč

Shváleno/proplaceno/
vyúčtování

Rozpočet obce/bankovní úvěr
a půjčka JVS

Vícepráce - Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

3 154 295,09 Kč

Shváleno/proplaceno/
vyúčtování

GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

26 011 000,00 Kč

Shváleno/vyúčtování/
čekáme na proplacení

Individuální dotace JčK

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

3 715 800,00 Kč

Realizováno/proplaceno

Smlouva BOZP

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

160 200,00 Kč

Realizováno/proplaceno

Dodatek č. 1 ke Smlouvě BOZP

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

60 000,00 Kč

Realizováno/proplaceno

Smlouva TDS

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

335 000,00 Kč

Realizováno/proplaceno

Dodatek č. 1 ke Smlouvě TDS

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

120 000,00 Kč

Splátky půjčky

Smlouva o zápůjčce (poskytnutí bezúročné půjčky) pro
obec Jankov od JVS - 10 let

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

1 642 544,00 Kč

Splátky úvěru

Úvěrová smlouva ČS a. s.

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

8 982 127,84 Kč

Úvěrová smlouva ČS a. s.

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

15. 11. 2019

13 000 000,00 Kč

F219/181

12. 12. 2019

10 255 204,61 Kč

2 744 795,39 Kč

F219/206

14. 1. 2020

8 958 793,32 Kč

1 296 411,29 Kč

F220/4

10. 2. 2020

7 724 122,18 Kč

1 234 671,14 Kč

5. 6. 2020

7 352 352,43 Kč

371 769,75 Kč

F220/80

3. 8. 2020

7 076 555,33 Kč

275 797,10 Kč

F220/115

3. 11. 2020

6 799 517,71 Kč

277 037,62 Kč

F220/134

1. 12. 2020

5 634 272,99 Kč

1 165 244,72 Kč

Datum vystavení

F220/51

Výše úvěru

Čerpání bez DPH

F220/149

5. 1. 2021

4 821 511,42 Kč

812 761,57 Kč

F221/7

5. 2. 2021

4 236 761,00 Kč

584 750,42 Kč

F221/8

5. 2. 2021

3 937 522,81 Kč

299 238,19 Kč

F221/88

22. 6. 2021

3 610 635,86 Kč

326 886,95 Kč

F221/89

22. 6. 2021

306 562,70 Kč

3 304 073,16 Kč

Nedočerpaná částka úvěru

306 562,70 Kč
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Datum vystavení
Čerpání dotace MZe

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/171

26 011 000,00 Kč
18. 11. 2019

23 511 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

6. 3. 2020

21 920 687,29 Kč

1 590 312,71 Kč
2 352 630,83 Kč

F220/23

3. 4. 2020

19 568 056,46 Kč

F220/33

7. 5. 2020

16 591 645,91 Kč

2 976 410,55 Kč

F220/34

5. 6. 2020

14 588 372,87 Kč

2 003 273,04 Kč

F220/73

14. 7. 2020

12 529 871,78 Kč

2 058 501,09 Kč

F220/79

3. 8. 2020

11 089 988,03 Kč

1 439 883,75 Kč

F220/90

1. 9. 2020

10 532 861,25 Kč

557 126,78 Kč

5. 10. 2020

4 992 048,62 Kč

5 540 812,63 Kč

F220/114

3. 11. 2020

1 381 299,72 Kč

3 610 748,90 Kč

F220/134

1. 12. 2020

0,00 Kč

Datum vystavení

F221/92
- vícepráce/méněpráce akce
Správní poplatek ČOV Jankov

1 381 299,72 Kč
Čerpání bez DPH

18. 11. 2019

4 491,54 Kč

22. 6. 2021

3 154 295,09 Kč

27. 4. 2020

500,00 Kč

31. 12. 2020

20 250,00 Kč

11. 6. 2021

1 000,00 Kč

15. 11. 2019

1 740,00 Kč

EON - připojení
k dist. Soustavě Jankov

21. 5. 2020

12 500,00 Kč

EON - připojení
k dist. Soustavě Holašovice

21. 5. 2020

12 500,00 Kč

F1152020
- protipovodňová opatření

13. 12. 2020

76 537,00 Kč

F1192020 - materiál akce ČOV

F2020/022
Správní poplatek ČOV Jankov
+ Holašovice zkušební provoz
F20190405
- archeologické práce

22. 12. 2020

23 505,00 Kč

F472021
- protipovodňová opatření

30. 6. 2021

135 613,00 Kč

F462021
- protipovodňová opatření

30. 6. 2021

20 777,00 Kč

7. 7. 2021

53 000,00 Kč

24. 11. 2020

38 307,00 Kč

F21125 - VAK
- autorský dozor Holašovice
F20198 - VAK - autorský dozor
Jankov Holašovice

Datum vystavení
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Platba

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/171

Smlouva BOZP

Čerpání bez DPH

F220/12

F220/102

Vlastní zdroje - účty
obec Jankov

Výše dotace

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice + Dodatek č. 1

Smluvní částka/
zbývá uhradit

Čerpání bez DPH

220 200,00 Kč

FA122111191

21. 11. 2019

200 000,00 Kč

20 200,00 Kč

FA120701202

7. 1. 2020

180 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA121902203

19. 2. 2020

170 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120603204

6. 3. 2020

160 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120204205

2. 4. 2020

150 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120505206

5. 5. 2020

140 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120806207

8. 6. 2020

130 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA121007208

10. 7. 2020

120 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA121008209

10. 8. 2020

110 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1209092010

9. 9. 2020

100 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1208102011

8. 10. 2020

90 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1204112012

4. 11. 2020

80 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1201122013

1. 12. 2020

70 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1215032114

15. 3. 2021

40 000,00 Kč

30 000,00 Kč

FA1206042115

6. 4. 2021

30 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1206042116

6. 5. 2021

20 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1225062117

25. 6. 2021

0,00 Kč

20 000,00 Kč
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Datum vystavení
Smlouva TDS

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice + Dodatek č. 1

Smluvní částka/
zbývá uhradit

Čerpání bez DPH

455 000,00 Kč

FA132111191

21. 11. 2019

415 000,00 Kč

40 000,00 Kč

FA130701202

7. 1. 2020

375 000,00 Kč

40 000,00 Kč

FA131902203

19. 2. 2020

355 000,00 Kč

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč

FA130603204

6. 3. 2020

335 000,00 Kč

FA130204205

2. 4. 2020

315 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA130505206

5. 5. 2020

295 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA130806207

8. 6. 2020

275 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA131007208

10. 7. 2020

255 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA131008209

10. 8. 2020

235 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA1309092010

9. 9. 2020

215 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA1308102011

8. 10. 2020

195 000,00 Kč

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč

FA1304112012

4. 11. 2020

175 000,00 Kč

FA1301122013

1. 12. 2020

155 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA1315032114

15. 3. 2021

95 000,00 Kč

60 000,00 Kč

FA1306042115

6. 4. 2021

75 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA1306042116

6. 5. 2021

55 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA1325062117

25. 6. 2021

0,00 Kč

55 000,00 Kč

Celkové aktuálně vynaložené náklady stavby "Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice"

Rád bych zde poděkoval všem, kteří se stihli připojit v námi avizovaném termínu do
31. 10. 2021. S těmi, co nám sdělili důvody
odkladu na jaro 2022 jsme na postupu domluveni, ale jsou mezi námi tací spoluobčané,
kteří s obecním úřadem v této věci nikterak
nekomunikují a není tedy znám jejich zájem/
nezájem o připojení, či zda existují nějaké
technické, technologické, ekonomické či jiné
důvody nebo překážky, proč ve věci připojení vlastní nemovitosti na kanalizaci a ČOV
v dané místní části nemohou či nechtějí reflektovat. Tímto ty z Vás, kterých se to týká
touto formou žádám, aby svůj postoj v krátké
písemné formě zaslali na Obecní úřad Jankov
(obec@jankovcb.cz) do konce roku 2021.
Další velice nepříjemnou zprávou a záležitostí, která nám značně komplikuje situaci s náběhem obou ČOV je hrubá nedisciplinovanost
některých našich spoluobčanů, kteří do kanalizace při napojení pustí doslova „všechen
dostupný bordel“, který nám již několikrát
opakovaně zastavil oba provozy ČOV. Tím
zmíněným „bordelem“ je myšleno kamení
(makadam), kusy betonových či plastových
rour, kamenité zeminy, hadry, kusy hadice
či někteří naprosto nepochopitelně pouští
do kanalizace splašky ze svého dosavadního
septiku nebo jímky, což deaktivuje funkci celého systému čištění odpadních vod. Máme
podezření na jedince, kteří toto způsobili

42 934 652,93 Kč

a máme mechanismus, jak si tuto skutečnosti
ověřit. V případě potvrzení hrozí takovýmto
jedincům vysoká pokuta a náhrada vynaložených nákladů na opravu a aktivaci ČOV. Tato
skutečnost již Obec Jankov přišla na pěkných
pár desítek tisíc korun. Aktuálně máme dvě
čerpadla v servisu s naprosto zničenými rotory a čekáme již více něž 6 týdnů na náhradní
díly a opravu z Německa. Žádáme Vás, abyste
dodržovali maximální disciplínu při napojení
a dávali pozor na to, aby do kanalizace nepronikly nežádoucí předměty a materiál. Již vůbec nevypouštějte do kanalizace septik nebo
jímku. Náklady na případné opravy budou
pak součástí stočného, což je samozřejmě negativní kalkulační položka, která cenu pak
Jan Jílek – starosta
zbytečně navyšuje.
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OPERA PRODANÁ NEVĚSTA

Ti z Vás, co jste byli přítomni na červencovém
venkovním představení Smetanovy „Prodané
nevěsty“ v Holašovicích, určitě máte dodnes
v sobě nezapomenutelný kulturní zážitek
umocněný autentickou kulisou holašovické
návsi a to i přesto, že každé představení doprovodil krátký letní déšť nebo přeháňka.
Ve čtvrtek se déšť umoudřil a představení

Holašovická Prodaná nevěsta z r. 1975
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ve 21 hodin, mohlo pro rodiče účinkujících
dětí a občany obou obcí začít. Do Holašovic tato opera zkrátka patří, stejně jak jako
do Krumlova medvědi nebo na Hlubokou „Bílá
paní“. Ovace na konci každého představení
byly toho důkazem. Zahrálo si zde víc než 140
účinkujících. Pro velký úspěch plánujeme toto
představení příští léto do Holašovic vrátit.
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Věděli jste, že:
 rodaná nevěsta je komická
P
opera Bedřicha Smetany o třech
dějstvích na libreto Karla Sabiny
 edřich Smetana ji napsal v letech
B
1863- 1866, premiéru měla 30. května
1866 v Prozatímním divadle v Praze
z ásluhou Emy Destinové byla roku
1909 opera uvedena v Metropolitní
opeře v New Yorku, premiéru dne
19. února dirigoval Gustav Mahler,
byla uvedena v němčině v překladu
Maxe Broda
 ozději tamtéž, 28. února 1941,
p
byl premiérován anglický překlad
od M. Marshalla, dirigoval
Bruno Walter
že měla původně dvě dějství
 e B. S. nebyl s její podobou stále
ž
spokojen, stále ji přepracovával
 e existovaly čtyři verze:
ž
– první z roku 1866
– druhá z ledna 1869
– třetí z června 1869
– čtvrtá, definitivní verze z roku 1870

 e čtvrtá verze vznikla díky zájmu
ž
o uvedení díla v Carském divadle
v Petrohradě, kde byl tehdy dirigentem
český umělec Eduard Nápravník.
Smetana nahradil prozaické pasáže
recitativy, aby opera získala podobu
uceleného hudebního díla, protože
ruské obecenstvo nepovažovalo operu
s činoherními pasážemi za skutečnou
operu. Z Petrohradu mu bylo
doporučeno nedělat velké škrty.
Opera trvající méně než tři hodiny
byla totiž považována za malou a platily
se za ni mnohem menší tantiémy
než za operu velkou. Definitivní
verze Smetanovy Prodané nevěsty
měla premiéru v Praze 25. září 1870
a v Petrohradu 11. listopadu 1871.
Zásadní změnou bylo nahrazení
mluvené prózy zpívanými recitativy.
Hudební čísla byla seřazena do dnes
známého pořadí. Z komediantské scény
definitivně vypadl kuplet principála
a Esmeraldy, který byl již při
předchozích uvedeních Prodané nevěsty
považován za nevhodný.
zdroj: Wikipedie
Upravila: Mgr. Lenka Melmerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Arnyho úspěch
Nemůžeme opomenout skvělý úspěch
Arnyho Petráčka na olympiádě v Tokiu.
Arny, právě ses vrátil z paralympiády v Tokiu. Z médií víme, že ses stal vlajkonošem
naší výpravy. Jaké byly tvé pocity při zahajovacím ceremoniálu?
Poprvé byla možnost volby vlajkonošem
výpravy, takzvaně sportovci si mezi sebou
volili svého vlajkonoše a vlajkonošku. Velmi
si vážím, že sportovci z ČR mě zvolili vlajkonošem výpravy. Společně s atletkou Evou
Datinskou jsme hrdě nesli na slavnostním
ceremoniálu naši krásnou českou vlajku.
V Tokiu jsi navázal na své úspěchy - stříbrná medaile za 50m znak. Vylepšil sis
svůj osobní rekord. Co bylo při závodech
nejtěžší?
Nejtěžší byla psychika vzhledem ke covidové době, protože jsme se všichni museli
každý den testovat a nikdy nevíte, jestli někomu nevyjde pozitivní test a tím pádem by
se cesta k medaili výrazně zkomplikovala.
V souvislosti s šířením SarsCov19 jste
měli určitě přísná hygienická opatření.
Jaká byla atmosféra soutěží bez diváků?

ně, o to více nám fandili u televizních obrazovek a na internetu, čehož si moc vážím
a atmosféra v Tokiu byla skvělá. Organizátoři hry zorganizovali na výbornou, vše
fungovalo, jak mělo a hry jsem si parádně
užil.
Arny, dovol, abych ti blahopřála k tvému
osobnímu rekordu a k úžasnému souboji
ve finále.
Děkuji za gratulaci.
Děkuji za rozhovor.

Mrzí mě, že nemohli fanoušci být na tribu-

Mgr. Lenka Melmerová

Zúčastnila jsem se oslavy Árnyho úspěchu. Byla to moc pěkná oslava, plná gratulací
nejen k medaili, ale i k jeho 30 narozeninám. Za obec jsem mu poděkovala za
reprezentaci a popřála mu do dalších let, hlavně stálé zdraví, rodinnou pohodu
a ještě hodně sportovních úspěchů.
Marie Vaňková

Tradiční posezení seniorů
4. 12. od 14,00 hod. do 20,00 hod zveme naše seniory
na tradiční posezení do pohostinství Formanka v Jankově.
Zahraje nám Novoveská kapela. Vzhledem k vyvíjející
situaci COVID 19, bude nutné si sebou vzít
potvrzení o očkování, nebo výsledek testu,
či prodělání nemoci maximum 180 dnů.
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INZERCE

Odstartovala nová etapa dotačního
programu
Nová zelená
úsporám
Odstartovala
nová etapa
dotačního programu Nová zelená úsporá
pro obytné domy
obytné domy

Program Nová zelená úsporám přichá- Pokud stále někdo provozuje jako hlavzí s novým konceptem, kterým se sna- ní zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní
Program
Nová zelenápřeúsporám
přichází
s novým
kterým se snaží být zas
ží být zase o něco
zajímavějším,
třídy
na pevná
palivakonceptem,
či lokální topidla
hlednějším a zajímavějším,
přístupnějším
většímu ana
pevná paliva
(uhlí,
dřevo),
má nyní
přehlednějším
přístupnějším
většímu
okruhu
žadatelů.
okruhu žadatelů.
poslední příležitost využít dotaci pro
Jednou z hlavních novinek je, přechod
že program
určený pro celý
bytový
nejen pro pr
naje
ekologičtější
zdroj.
Od segment,
září
Jednou z hlavních novinek je, že pro- 2022 bude totiž provoz těchto původdomy, ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou
gram je určený pro celý bytový seg- ních zdrojů zakázán pod pokutou až 50
k trvalému
bydlení.
ment, nejen pro
pro rodinné
domy, ale tis. Kč.
nově též pro bytové domy po celé ČR
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně širok
a třeba i rekreační objekty, které jsou U některých opatření došlo k navýšení
dotací. Vedle
hlavní nabídky na
zateplení částek
a výměnu
okenzavedeny
ve stávajících
využívány k trvalému
bydlení.
dotačních
a byly
tzv. objektech, výstavb
domů s velmi nízkou energetickou
náročností,
výměnu
zdrojů
tepla,
bonusy, které mají motivovat žadate-řízeného větrání a
Zároveň došlosolárních
ke sloučení
s
jinými
systémů, lze z programu
žádat i na více
instalaci
venkovníNapř.
stínící techniky, výstav
le keNZU
kombinaci
opatření.
programy, čímž se zájemcům otevřela za každé další opatření lze získat bostřechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektrom
poměrně široká nabídka dotací. Vedle nus v řádech desítek tisíc u rodinných
stromůav výměnu
okolí bytových domů.
hlavní nabídkyvýsadbu
na zateplení
domů.
oken ve stávajících
objektech,
výstavPo delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možn
by nových domů s velmi nízkou ener- Příjem žádostí odstartoval v polovině
dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hla
getickou náročností, výměnu zdrojů října a měl by trvat minimálně do po1. či 2. emisní
na pevná
lokální topidla
na pevná paliva (uhlí, d
tepla, řízenéhovytápění
větráníkotel
a instalaci
so- třídy
loviny
roku paliva
2025.či Jednou
z dalších
nyní
poslední
příležitost
využít
dotaci
pro
přechod
na
ekologičtější
zdroj.
Od září 2022 bude to
lárních systémů, lze z programu NZU novinek je, že veškerá administrace
žádat i na instalaci
venkovnízdrojů
stínící
žádosti
probíhá
zcela
těchto původních
zakázán
pod pokutou
až již
50 tis.
Kč. online a to
techniky, výstavbu zelené střechy, jednoduchým nahráním dokumentů
některýchvodou
opatření
došlo kpřes
navýšení
dotačních
částek a byly zavedeny tzv. bonusy, k
hospodaření s Udešťovou
a nově
informační
systém.
také na zřízení
dobíjecích
stanic
pro
motivovat
žadatele
ke kombinaci
více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonu
V případě zájmu o bližší informace se
elektromobil desítek
nebo výsadbu
stromů
tisíc u rodinných domů.
můžete obrátit na spolek Energy Cenv okolí bytových domů.
tre České
Příjem žádostí odstartoval v polovině
října Budějovice
a měl by trvat(www.eccb.cz),
minimálně do poloviny roku 202
Po delším období, kdy byly vyčerpá- které nabízí jak bezplatné a nezávislé
z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jedn
ny prostředky z kotlíkových dotací, je poradenství, tak i služby energeticnahráním
systém. Tel.: 387 312 580, monyní opět možné
žádat dokumentů
o dotaci napřes
vý- informační
kých specialistů.
měnu zdrojů ve stávajících objektech. bil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České B
(www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby ener
specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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SDH Jankov
Letos jsme se rozhodli, že zkusíme VELKOU
CENU ČESKÝCH BUDĚJOVIC (VCČB)
a tak jsme jezdili a sbírali body.
5. 7. Žabovřesky VCČB - 5 místo. Zaváhání
na koši nás stálo dost času a umístění na 5.
místě bylo adekvátní.
17. 7. Pištín VCČB – 5. místo. Přeházený tým
nám k vítězství moc nepomohl, ale za umístění jsme byli rádi.
17. 7. Noční soutěž Milenovice – bohužel každý den není posvícení a skončili jsme s neplatným pokusem.
7. 8. Hrdějovice VCČB – 5. místo. Poprvé běžela nová proudařka. Pozměněné sání ovoce
nepřineslo a opět bereme již po třetí páté
místo, snad to není nějaké prokletí?
14. 8. Jankov – 1. místo. Tak se podařilo po několika letech na domácím území vyhrát.
Zde jsme měli i smíšené družstvo, které
taky vyhrálo.

11. 9. Malešice VCČB – 3. místo. No konečně
jsme na bedně ve velké ceně.
18. 9. Hosín VCČB – 6. místo. Bohužel neutažená savice na stroji
18. 9. Bavorovice 1. místo. Smíšené družstvo
– 5 žen a 2 muži. Jiná pravidla, která jsme
zvládli na jedničku. Musím dodat, že v kategorii muži. Od nás to byl super výkon.
25. 9. Neplachov VCČB – 4. místo. Poslední
soutěž v řadě VC. Tam si smůlu vybrala strojnice a hned dvakrát. V obou útocích jsme
skončili na 4. místě.
16. 10. Mydlovary – vyhlášení VCČB
celkové 4. místo.
Opravdu jsme nečekali, že naše první velká cena dopadne takhle dobře. Za celkové
4. místo jsme opravdu rádi a děkujeme všem,
kteří nám pomáhali a podporovali. Večer
jsme si náležitě užili a doufáme, že příští rok
to bude ještě lepší.
Eliška Breichová, Marie Vaňková

Mladí hasiči
Po Covidové přestávce jsme
vyrazily na úklid našeho okolí
v celostátní republikové akci
Ukliďme Česko. Odpadků jsme
sebrali dost a děti aspoň vidí,
že se pet lahve a různé odpadky do přírody nedávají.
Hra Plamen – jarní kolo
jsme se nemohli zúčastnit
z důvodu karantény jedné
celé třídy. Hned 5 dětí šlo
do karantény a bohužel se
4 dětmi se požární útok a branné cvičení zaběhnout nedá.
14. 8. 	Jankov-ukázka požárního útoku
5. 9. 	Srubecký dvojboj: požární útok
+ štafeta dvojic,
5 místo ze 7 družstev
11. 9. 	Olešnický dvojboj: požární útok
+ štafeta dvojic, 9 místo
z 11 družstev
9. 10. 	Plamen v Jankově 7 místo
z 10 družstev
V Jankově se zúčastnilo podzimního kola
celkem 31 družstev po 9 dětech mladších
10

či starších žáků. Tolik družstev ještě Jankov nezažil. Toto kolo se skládá ze 3 štafet.
Štafeta CTIF, štafeta 4*60 m a štafeta dvojic.
Bylo krásné počasí a akce v tak velké míře
se vydařila. Všechny děti dostali sladké odměny, za které děkujeme sponzorům. Radkovi Moravcovi z Holašovic, E-onu, Petrovi Vovsovi-oříšky a sušené plody, Čakovec
a Madetě z Č.B. Na jaře děti poběží branný
závod cca 2,5 km a požární útok.

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice Podzim/Zima 2021

SK JANKOV
Komentář trenéra Petra Kadlece k podzimní části krajského přeboru: „Rozhodně nejsme s naším vystoupením spokojeni.
Před sezónou jsme pomýšleli na víc než jen
na umístění uprostřed tabulky. Bohužel realita je taková, že v útočné fázi jsme podprůměrní až slabí a oproti předchozím sezonám jsme i dost inkasovali, na což jsme
nebyli zvyklí. Na druhou stranu o to větší
výzva před zimní přípravou. Víme na čem

pracovat a v čem se zlepšovat. Rozhodně
na našich cílech, umístit se do pátého místa v tabulce, nic neměníme. Zároveň bych
chtěl poděkovat obci, fanouškům, prezidentovi klubu a v neposlední řadě panu správci
za to, v jakých podmínkách tady ten fotbal
můžeme dělat. Veřte, že většina soupeřů
v KP, a že jsou to města, nám můžou náš
areál závidět.”

Petr Maxa

Výsledky
A-tým:
Český Krumlov – SK Jankov 3:0 (2:0)
SK Jankov – FK Olešník 0:4 (0:0)
SK Jankov – FK Protivín 2:0 (1:0)
– Prenner, Kollár

– Sypal 2x, Mizera, Fajtl
SK Jankov – Týn nad Vltavou 1:5 (1:3)
– Schönbauer

Dražice – SK Jankov 0:0 (0:0)

Sezimovo Ústí – SK Jankov 0:3 (0:1)
– Kollár, Voráček, Mizera

SK Jankov – Milevsko 1:2 (0:1)
– Schönbauer

SK Jankov – Táborsko „B“ 3:0 (3:0)
– Klíma, Kroneisl, Sypal

TJ Osek – SK Jankov 3:2 (2:1)
– Benda, Mizera

Prachatice – SK Jankov 7:2 (6:1)
– Schönbauer, Benda

SK Jankov – SK Rudolfov 0:2 (0:2)

SK Jankov – TJ Blatná 3:2
– Kroneisl, Voráček, Benda

Třeboň – SK Jankov 0:2 (0:0)
– Voráček, Lošek
SK Jankov – Čimelice 4:1 (2:1)

Junior Strakonice – SK Jankov 1:1
– Sypal

Plánované akce
20. 11. 2021 – 14:00 hod. Kateřinské heligonky – sál Holašovice
27. 11. 2021 – 17:30 hod. Rozsvícení vánočního stromu v Jankově
28. 11. 2021 – 17:30 hod. Rozsvícení vánočního stromu v Holašovicích
22. 12. 2021 – výlov obecního rybníka Nekysel – Holašovice – výlov bude uskuteč
			 něn tažením sítí na vodě, dobrovolníci jsou vítáni, sraz v 8:00 hod. u
			 rybníka. Lovit se bude pouze v případě příznivých povětrnostních pod
			 mínek (nesmí být na hladině rybníka led) a od 11:00 hod si bude možné
			 zakoupit Vánočního kapra za jednotnou cenu.
14. 1. 2022 – Ples SDH Jankov hraje GROG – KD Jankov
28. 1. 2022 – Ples SDH Holašovice hraje Skalačka – sál Holašovice
26. 2. 2022 – Sportovní ples SK Jankov hraje Crash – KD Jankov
19. 3. 2022 – Maškarní karneval – MŠ Čakov
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Sbírka pro obec Lužice
V červenci jsme uspořádali sbírku pro
obec Lužice na Moravě, poničené červnovým tornádem.
Bylo předáno 33 000 Kč v hotovosti a ještě několik tisíc, přeposláno občany rovnou na účet obce.

Obec Lužice moc děkuje našim občanům
za finanční pomoc. Poděkování patří i p.
Jaroslavě Moravcové, která zprostředkovala sbírku v Holašovicích a hotovost předala 14.7.2021 přímo na obci v Lužicích.
Moc děkujme všem, kdo přispěl.

Jubileum oslaví
Postlová Anna

82 let

4. 3.

Holub Václav

92 let

5. 3.

Böhmová Vladimíra

65 let

5. 3.

Petráčková Hana

65 let

14. 3.

Klimeš Josef

65 let

25. 3.

Chromý František

70 let

30. 3.

Jílková Marie

70 let

22. 1.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

Narodil se
Matouš Vlášek
Do nového života přejeme hodně zdraví a lásky!

omluva
Tímto se omlouvám Tomášovi Jiřičkovi za špatně uvedené jméno v minulém čísle.
Bylo chybně napsané Tomáš Juřička.

Sdělení pro občany obcí Jankov a Holašovice
Vydává a texty autorizuje obec Jankov
Jankov 46, 373 84 Dubné
IČO: 00245020
evidenční číslo: MK ČR E 24282
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www.jankovcb.cz

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.
Tisk: TYPODESIGN s.r.o.

Distribuováno zdarma.

