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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás opět oslovit a pozdravit s počátkem nadcházejících jarních dní. Byť má
nastávat období postupného oteplování, tak
jsme bohužel svědky čím dál „většího přitápění pod kotel v našich končinách“. Zdálo se,
že s ústupem pandemie COVIDU, po dvou
letech konečně přijde doba návratu „starých
časů“, vše se bude pomalu rozbíhat a po probouzejícím se jaru nastoupí v plné parádě
turistickými lákadly, sportem, kulturou
a uvolněnou atmosférou nabité léto. Musím
říci, že „bohužel dobře už bylo“. Zde zmýlená platí dvojnásob, jelikož vše naprosto přebilo napadení suverénního státu Ukrajiny
mocenským Ruskem, což má dnes jednoznačný další dopad do našich každodenních
životů. Snaha obyvatel, ale i celé řady samospráv měst a obcí pomoci ukrajinským
obyvatelům zmítaných válkou je chvályhodná a obdivuhodná. I my, jako obec, jsme
v případě potřeby nadále připraveni pomoci
ukrajinským obyvatelům formou materiální
či osobní pomoci či výpomoci. Deklarovali
jsme to a chováme se tak. Rád bych zde velice upřímně poděkoval těm, kteří se z našich řad o toto již také zasloužili, poskytují
potřebným pomoc a nejsou lhostejní k těm,
kteří to potřebují. Nechtějí se tím chlubit,
nic za to nežádají a projevují tak velkou míru
solidarity. Tito spoluobčané mají můj velký
obdiv a respekt.
I přes tyto nepříjemné zprávy je potřeba se
nadále soustředit na dění v našich obcích
a nastartovat další modernizační aktivity,
protože „život jde zkrátka dál“. Leží před
námi řada neznámých věcí, jelikož stále nevíme, jak budou fungovat stavební úřady.
Ceny energií a dodávek stavebních prací se
jen velice těžko plánují a nedají se tak aktuálně soutěžit projekty tzv. na přes rok, jak
tomu bylo v minulosti. Neumíme predikovat, jaké bude mít dopady novela odpadového hospodářství na obce a nastavené třídění
odpadů, kdy jsou nastavena poměrně přísná
krátkodobá i střednědobá pravidla atd.
Zde je potřeba si na rovinu říci, že je velkým
úspěchem to, že se nám podařilo téměř veškeré významné plánované stavební i neinvestiční akce pro volební období 2018 -2022
realizovat do této doby a dokončit i jednu
z nejnákladnějších akcí v dějinách obce před
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nástupem této „krize“. Otevřeně říkám, že
dnes bychom ji již nezrealizovali, nezvládli
bychom to finančně a ani udržitelně. A to jsme
bezmála půl roku od jejího faktického stavebního a finančního dokončení. Není třeba
slavit, jen si uvědomit tato fakta, která dnes
pro obecní pokladnu znamenají do budoucna
ušetřené významné finanční prostředky.
Ano, za půl roku budou další komunální volby a je nutné se připravit na další funkční
období, protože ani tímto milníkem nic nekončí. Je potřeba navázat na práci, která se
zde odvedla, je nutné najít u dalších spoluobčanů odvahu a chuť jít „sloužit lidu“, nést
zodpovědnost, konat veřejnou službu, snášet
kritiku, postavit se čelem nepopulárním věcem a vrtošivému veřejnému (hospodskému
a krámeckému) mínění. Je nutné najít další
zájemce o práci v obci a zastupitelstvu, připravit si plán toho, co je potřeba dále udělat
a jakým směrem obě obce vést a posouvat.
Nesdílím zde mínění některých našich spoluobčanů, že na obci přece může sedět každý a starostu může dělat kdokoli, hlavně aby
tam již neseděl ten, co tam je. Člověk, který
toto říká je hloupý a neví vůbec, co ta práce
obnáší, ať jde o práci zastupitele nebo starosty. Veřejně zde říkám, vůbec, ale vůbec nelpím na pozicích, funkcích, v zásadě nejsem
vůbec přesvědčený, zda do voleb ještě „půjdu“
a budu kandidovat do zastupitelstva, ale jedno zde říkám: „Je nutné najít osobní odvahu
a odhodlání a jít se této výzvě postavit čelem“.
Nyní je možné toto případně ovlivnit. Pokud
tuto šanci a výzvu nepřijmeme(te), pak mlčme(te), nelamentujme(te), nekritizujme(te).
Nic s tím další čtyři roky neuděláme(te). Pracovat pro obec je poslání, je to práce, která
má smysl, má to hodnotu a není to jen klišé
a břemeno. To mohu potvrdit.
Do konce září, tedy do voleb, nás čeká ještě hodně práce. Zahájili jsme akce na opravě střechy a zateplení sálu objektu hospody
v Holašovicích, máme připravenou akci stavby nové pergoly u Formanky Jankov, připravujeme projektové dokumentace na připojení osady Holašovice na vodovodní soustavu
JVS Římov. Zde je situace již doslova kritická
z důvodu změny klimatu a úbytku povrchových i poklesu hladin podzemních vod. Připravuje revitalizaci rybníka Olšinky Holašo-
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vice a celé rybniční soustavy pro efektivní
zadržování vody v krajině a hospodaření
s vodou. Připravujeme další ročník Selských
slavností a musíme dotáhnout zkušební provoz kanalizace. Zde nás neustále trápí velké
problémy a vysoká poruchovost a dočasné
odstávky ČOV, které jsou způsobeny nedbalým, řekl bych až vandalským chováním některých jedinců, kteří stále vhazují do odpadu předměty, které tam nepatří. Technologie
to zkrátka neumí zpracovat a pak dochází
k tomu, že se prakticky já jako starosta věnuji jen těmto poruchám a opakovaně je
řeším. Co je velice nepříjemné, že vše stojí

peníze a tyto prostředky budou promítnuty,
jak opakovaně říkám, do ceny stočného, takže to zaplatíme všichni. Pokud tedy někdo
chce „sabotovat“ moji práci, tak prosím, ale
je nutné si uvědomit, že za to zaplatí všichni.
Proto Vás opakovaně žádám, abyste v tomto
směru byli maximálně ohleduplní a svědomití. Vše se dá společně zvládnout a chce to
jen málo „chtít“.
Přeji všem krásné a klidné Velikonoce svátky jara, bohatou pomlázku, hodně
zdraví a optimistické nálady.
Jan Jílek – starosta

Přehled financování akce Stavba
kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice
Zastupitelstvo obce Jankov předkládá veřejnosti na vědomí seznam hlavních aktuálně
schválených investičních a neinvestičních

Stav

Grantový program /
financování

projektů a akcí, které jsou v plánu rozpočtu roku 2022 a jsou na ně případně čerpány
i mimorozpočtové prostředky.

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce
(pokud není v textu
uvedeno jinak jsou
ceny uvedeny s DPH)

V jednání

Grant POV – JčK

Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice

V realizaci /
schváleno

Podpora JčK
– rozpočet Jč.
Kraje 2022

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle
smluvních podmínek

Podpis SoD,
Realizace díla

Finacování výše
uvedený dotační
titul

Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice (cena bez
DHP)

Rozpočet obce

Nový parket k podiu Selské
slavnosti Holašovice

90 000,00 Kč

Podpis SoD,
Příprava
realizace díla

Rozpočet obce

Vybudování nové pergoly
u formanky Jankov - stavba

268 321,00 Kč

Podpis
SoD,Příprava
realizace díla

Rozpočet obce

Vybudování nové pergoly
u formanky Jankov - materiál

35 000,00 Kč

V realizaci

Rozpočet obce

Oprava venkovních lavic
do pergoly u Formanky Jankov

25 000,00 Kč

Rozpočet obce

Výroba a instalace nového
zábradlí u předzahrádky
hospoda Holašovice (cena bez
DHP)

70 000,00 Kč

V realizaci

V realizaci

Vícepráce - Zkušební provoz
kanalizace a ČOV Jankov
a Holašovice (cena bez DHP)

Žádost o dotaci
ve výši/přidělaná
dotace/
odhad příjmy
ze vstupného/
pronájmů vč. DPH

300 000,00 Kč

500 000,00 Kč

1 298 377,00 Kč

200 000,00 Kč
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Realizace,
žádost
o stavební
povolení

Rozpočet obce

"Projektová dokumentace
tlaková kanalizace k Dobešům +
plánovaná výstavba nových
RD Holašovice"

Příprava žádosti
o dotaci

GP MZe ČR

Revitalizace rybníka Voletíny
k.ú. Jankov – možnost získání
dotace z Mze

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu
povolení na propojení vodovodu
osady Holašovice na vodovod
Jankov pro zásobování obyvatel
pitnou vodou (cena bez DHP)

230 000,00 Kč

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu
povolení na Revitalizaci rybníka
Olšlinky a Nekysel, řešení
hospodaření s povrchovou
vodou v obecních rybnících vše
v k.ú. Holašovice

370 000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava - dodělání sjezdů
Holašovice náves - viz. změna
Závazného stanoviska MMČB
odboru pam. péče

330 000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Výměna palivových kotlů KD
Jankov a TIC Holašovice

350 000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Nátěr dřevěného oplocení
kaplce sv. Víta Jankov

20 000,00 Kč

Přprava akce

Rozpočet obce

Oprava části fasády koloniálu
a kovárny

50 000,00 Kč

V relizaci

Rozpočet obce

Splácení bezúročné půjčky JVS stavba kanalizace a ČOV - 1. rok

V relizaci

Rozpočet obce

Splánení úvěru ČS - stavba
kanalizace a ČOV

Podpis SoD,
Realizace
realizace díla

Vypsané VŘ

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce
na realizaci akcí a grantů r. 2022

65 000,00 Kč

164 254,40 Kč
1 008 510,00 Kč
4 574 462,40 Kč

800 000,00 Kč
3 774 462,40 Kč

Pozn. u akcí označených písmem „kurzíva“ jsou uvedeny ceny odhadem,
není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci						

Co dělat, když vás obtěžuje sousedův pes?
Jak řešit sousedské spory?
Sousedy si zpravidla vybrat nelze. Sousedské soužití proto nemusí být vždy idylické.
Co dělat, pokud je domluva se sousedem nemožná? A jak jednotlivé spory správně řešit?
Sousedské spory mohou do určité míry řešit místní obecní úřady. Mnoho záležitostí
také upravují vyhlášky jednotlivých obcí. To
se týká například problematiky sekání trávy
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nebo řezání dříví.
Obec stanoví dny a hodiny, kdy je možné nastartovat sekačku či cirkulárku.
Problematice sousedských sporů, konkrétně vlastnictví, se věnuje Listina základních
práv a svobod. „Základní a velmi jednoduché pravidlo zní, že vlastnictví přináší nejenom práva, ale i povinnosti.“
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To, co se konkrétně v rámci sousedských
vztahů smí a nesmí, pak upravuje Občanský
zákoník.
V ustanovení §127 je stanoveno, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad
míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho
práv, kdy kromě jiného nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem. Pod pojmem „nad míru přiměřenou poměrům“ lze zahrnout i štěkání psa.
Z uvedeného tak vyplývá, že vlastník psa
musí učinit vhodná opatření, aby zamezil obtěžování štěkotem svého psa. Pokud

k němu přesto dochází, má každý občan,
který je štěkotem psa obtěžován, právo si
stěžovat. V případě, že dochází soustavně
k obtěžování hlukem a vlastník psa neučinil žádná vhodná opatření k jeho zamezení,
může ten, kdo je tímto hlukem obtěžován,
podat na tuto osobu žalobu. Při úspěšné žalobě soud ve svém rozhodnutí zakáže této
osobě obtěžovat jiné sousedy hlukem. Toto
rozhodnutí soudu je pak vynutitelné. I když
je právně stanoveno, jak se domoci ukončení
rušení klidu, právní řešení tohoto problému by mělo být až poslední alternativou.
Přednost před tímto řešením by měla mít
lidská tolerance a ohleduplnost.
Upravila Mgr. Lenka Melmerová

Tříkrálová sbírka – poděkování

Celkový výnos sbírky činil 15 370 Kč.
Rádi bychom se připojili k poděkování všem dárcům.
Zvláštní poděkování patří našim koledníkům, kterými letos byli:
Jankov – Alenka Siegelbauerová,
Pavlínka Maxová, Jakub Paleček
a Miluška Augustinová.

Holašovice – Raduška Moravcová,
Tomáš Hovorka, Zdenda Moravec,
Ríša Valík a Štěpán Pecha.
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SK Jankov
Chtěli bychom srdečně pozvat všechny fanoušky na FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU KFS
Jihočeského kraje! Ten se uskuteční ve středu 18. 5. 2022 od 18:00 hodin na Střeleckém
ostrově v Českých Budějovicích. Soupeřem
nám bude SK Planá a pevně věříme, že s Vaší
podporou tuto soutěž vyhrajeme a zvedneme nad hlavu vítězný pohár.
Začala rekonstrukce víceúčelového hřiště.
V březnu byl stržen původní koberec a začaly přípravy na pokládání nového povrchu,
jimž bude moderní umělá tráva čtvrté generace. Hotovo by mělo být během léta.

Krajský přebor, jaro 2022

č.kola

úř. datum; čas

16.

So 14. 03. od 16:00

17.

Ne 20. 03. od 15:00

18.

So 26. 03. od 15:00

FK Olešník vs. SK Jankov

0:0

19.

So 02. 04. od 15:00

FK Protivín vs. SK Jankov

Odloženo

20.

Ne 10. 04. od 16:30

SK Jankov vs. TJ Dražice

2:1

21.

Ne 17. 04. od 17:00

ZVVZ Milevsko vs. SK Jankov

22.

Ne 24. 04. od 17:00

SK Jankov vs. TJ Osek

23.

So 30. 04. od 17:00

SK Rudolfov vs. SK Jankov

24.

Ne 08. 05. od 17:00

25.

So 14. 05. od 17:00

Týn nad Vltavou vs. SK Jankov

Finále
ČP

St 18. 05. od 18:00

SK Planá vs. SK Jankov

Střelecký
ostrov

27.

So 28. 05. od 10:15

FK Táborsko "B" vs. SK Jankov

hřiště
Soukeník

28.

Ne 05. 06. od 17:00

29.

So 11. 06. od 17:30

30.

So 18. 06. od 17:00
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SIKO Čimelice vs. SK Jankov
SK Jankov vs. Český Krumlov

pozn.

0:4
2:1

SK Jankov vs. Jiskra Třeboň

SK Jankov vs. Tatran Prachatice
TJ Blatná vs. SK Jankov
SK Jankov vs. Junior Strakonice

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice Jaro 2022

SDH Jankov
Činnost a novinky Jednotky
sboru dobrovolných hasičů
obce Jankov v 1. čtvrtletí 2022
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Jankov (JSDHO Jankov) je zřizována Obcí
Jankov v souladu se zákonem č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, v platném znění,
k plnění úkolů požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení pro katastrální území svého zřizovatele. Přelom kalendářních roků 2021 a 2022 znamenal pro
JSDHO Jankov velmi významný milník, kdy
došlo nejenom k personálnímu rozšíření
členské základny, ale také ke zvětšení území, které naše jednotka zabezpečuje.
V návaznosti na doporučení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
a vzájemné domluvy zastupitelstev obcí
Jankov a Záboří zajišťuje JSDHO Jankov
výše uvedené úkoly nejenom pro Obec Jankov a její místní části Holašovice, ale nově
(od 1.1.2022) také pro Obec Záboří a její
místní části Lipanovice a Dobčice. Abychom
mohli účinně a efektivně plnit svěřené úkoly, přijali jsme jako nové členy naší jednotky
zájemce z řad bývalých členů, dnes již zrušené, JSDHO Lipanovice, kteří budou působit
jako družstvo o sníženém počtu (1+3) dislokované v Lipanovicích. V současné době probíhá dovybavení nových členů jednotky potřebnými osobními ochrannými pracovními
pomůckami a věcnými prostředky požární
ochrany pro zabezpečení jejich rychlého
a účinného zásahu. Na přiloženém obrázku
je znázorněn aktuální hasební obvod JSDHO
Jankov podle platného Požárního poplachového plánu Jihočeského kraje po zapracování popsaných změn.
Poslední, nikoliv však méně důležitou novinkou, je pořízení dýchací techniky pro
JSDHO Jankov, která nám byla nabídnuta v rámci vzájemné spolupráce s JSDHO
Frymburk. Po projednání na zasedání zastupitelstva Obce Jankov se nyní připravují
veškeré náležitosti, aby mohla být dýchací
technika převzata a zařazena do vybavení JSDHO Jankov. Velké poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do změn

a umožnili tím další rozvoj požární ochrany
v naší obci. Zvláštní poděkování patří pak
členům zastupitelstva Obce Jankov, kteří
s námi dlouhodobě spolupracují a jsou otevřeni našim žádostem o podporu a rozvoj
ochrany životů, zdraví a majetku všech spoluobčanů v Jankově a Holašovicích.
Za zmínku jistě stojí také zapojení JSDHO
Jankov do provozu sběrného místa a logistického centra materiální pomoci Ukrajině,
které bylo zřízeno v Českých Budějovicích
v Žižkových kasárnách. Na základě otevřené
výzvy hejtmana Jihočeského kraje a Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
pro Jihočeský kraj zajišťovali členové naší
jednotky provoz tohoto centra, a to ve čtvrtek 10. března 2022. Tímto se JSDHO Jankov
zařadila mezi nespočet dalších dobrovolných jednotek, které se v tomto centru střídají a pomáhají tak uprchlíkům z Ukrajiny
v jejich těžké životní situaci, kterou si mnozí z nás nedovedou ani představit.
Tímto však ani zdaleka nekončíme. Na konci dubna se bude naše jednotka podílet
na cvičné výstavbě protipovodňových bariér v Českých Budějovicích. Na základě předchozích zkušeností s tímto vodním živlem
byla JSDHO Jankov vybrána, spolu s dalšími dobrovolnými jednotkami, a po dohodě
se zřizovatelem jednotky jí byla přidělena
předurčenost pro plnění úkolů ochrany oby7

vatelstva v případě povodní pro jihočeské
krajské město. Tohoto nácviku jsme se zúčastnili již několikrát v minulosti a pevně
věříme, že i nadále zůstane pouze u nácviků a nebude potřeba tuto výstavbu provádět
z důvodu hrozících povodní.

Ženy
Tento rok plánujeme vyrazit na jihočeskou
hasičskou ligu a už druhým rokem se zúčastníme velké ceny ČB. Pomalu začínáme
s tréninky a připravujeme se. S novou sezónou jsme si nechaly udělat i nové dresy,
za které vděčíme především panu starostovi
Janu Jílkovi.

Mladí hasiči
Hra Plamen
Jarní kolo se uskuteční 15. května 2022
od 8:00 hodin na tréninkovém hřišti Jankov.

Při branném závodě je cílem získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžících a zároveň zvyšovat jejich znalosti
v oblasti požární ochrany. Jednotlivé hlídky
na trati (mladší poběží cca 2 km, starší cca
3 km) navštíví šest stanovišť, na kterých
plní úkoly. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy
první pomoci, požární ochranu a překonání
překážky po vodorovném laně. Nezvládnutí
úkolů je odměňováno trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému
na trati.
Čekáme, že se opět zúčastní všech 32 družstev jako při podzimním kole.
Tímto děkujeme za bezplatné zapůjčení
pozemku p. Františku Bürgerovi
z Jankova.
Poté budou následovat soutěže ve dvojboji (požární útok + štafeta dvojic), které
se uskutečňují v různých termínech, až
do září 2022.

Děti poběží branný závod a požární útok.

Mgr. Petr Svoboda, DiS. et DiS.

Vánoční stromy – poděkování
Tímto bychom rádi za Obecní úřad Jankov poděkovali manželům Jitce a Mírovi
Návarovi za věnování stříbrného smrku,
který posloužil jako vánoční strom v Jankově a paní Vlastimile Urbanové, která
věnovala stříbrný smrk na adventní a vánoční čas do Holašovic.
Moc děkujeme, škoda jen, že jsme si pod
nimi společně nemohli v loňském roce
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po druhé za sebou kvůli opatřením COVID-19, zazpívat vánoční koledy a slavnostně je rozsvítit. Nicméně věříme,
že i tak Vám dělaly radost a navodily tu
správnou sváteční atmosféru.

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice Jaro 2022

Upozornění
Stále více se nám tu rozmáhá zlozvyk odkládání vlastního materiálu na obecní pozemky. Je to cizí zábor obecních pozemků. Pokud nám napíšete, zavoláte,
nebo zajdete na obec a řeknete nám to, je domluva jistá. I za cenu nájemného, ale
mít svědomí čisté, že máte vše v pořádku. Nadále budeme pozemky monitorovat,
a pak vás vyzývat k uklizení dotčených pozemků. Myslím si, že kdybychom si
složili cokoliv na váš pozemek, neřekli jsme vám to, tak se vám to líbit nebude
a okamžitě byste se přihlásili, co to má znamenat. Děkujeme za respektování
pravidel užívání obecních pozemků.

Knihovna Jankov
Do knihovny bylo v loňském roce zapůjčeno do výměnného fondu 300 knížek
z Vědecké knihovny v Českých Budějovicích.
Registrovaných čtenářů bylo 14 a knihovnu navštívili celkem 85 krát.
Celkem bylo vypůjčeno 399 knížek a časopisů.

Tradiční zájezd pro obyvatele
Jankova a Holašovic
Zájezd se uskuteční v úterý 17. 5. 2022
s tímto programem:
7:00 - odjezd z Jankova, v 7:05 odjezd z Holašovic
9:00 - prohlídka hradu Kámen a přilehlé zahrady
11:30 - společný oběd v Pacově
13:00 - prohlídka kostela sv. Václava + muzea v Pacově
Kolem 16:00 - návrat domů.
Občané Jankova a Holašovic mají zájezd zdarma. Ti, co zde nejsou trvale
hlášeni, zaplatí 500 Kč/osobu. Poplatek bude použit na vstupy a oběd.
Hlásit se můžete na telefonu: 725 031 287, p. Vaňková, do 12. 5. 2022.
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Tradiční masopust
Po dvouleté pauze způsobené pandemií COVID- 19 se opět konal dne
26. února 2022, dá se již říci, tradiční masopustní průvod v Holašovicích.
V průvodu bylo k vidění maškary a figury
nejrůznějších druhů. Účastníků bylo kolem padesáti. Ti si nejdříve došli ke starostovi obce
pro klíč od obce a pak vyrazili na obchůzku po vesnici. Navštívili
každé stavení, kdo byl doma a otevřel své
obydlí, mohl si zatančit s medvědem, slamáky, sestřičkami, turky a dalšími maskami. Celý den poté zakončili v místním
pohostinství.
Tento lidový zvyk, který je jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi byl
v Holašovicích po dlouhých letech opět
obnoven v roce 2015 místním SH Holašovice. V čele letošního masopustního
průvodu se představil v masce Strakáče
nebo-li Laufra zastupitel a starosta holašovických hasičů Lukáš Hála.

10

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice Jaro 2022

Plánované akce
Od 14. dubna – tradiční velikonoční řehtání dětí v obcích Jankov i Holašovice
30. dubna – stavění máje v obcích Jankov i Holašovice
15. května –	v 11:00 hodin slavnostní svěcení nově zrekonstruované návesní
kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicich. Mši svatou bude
sloužit Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. za doprovodu
hudebního sboru dětí z Dubného pod vedením Jiřího Jantače.

27. května – ples SDH Holašovice, hospoda Holašovice,
			 od 20:00 hodin hraje Skalačka
29. května –	pouť v Holašovicích, od 10:00 hodin kuželkový turnaj
a od 17:00 hodin posezení s muzikantem Karlem Tvrdkem
4. června – taneční zábava v KD Jankov, od 20:00 hodin hraje GROCK
11. června – dětský den v Jankově od 14:00 hodin
19. června –	pouť v Jankově, v 11:00 hodin tradiční bohoslužba
a od 16:00 hodin posezení s muzikantem
Karlem Tvrdkem
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Statistika pohybu občanů za rok 2021
K 31. prosinci 2021 jsme měli 388 obyvatel, z toho:
4 občané zemřeli
3 nové občánky jsme přivítali
21 občanů se přistěhovalo
5 občanů se odstěhovalo

Jubileum oslaví
Habrda Daniel

75 let

Kozák Jan

70 let

Melmer Emil

89 let

11. 6.

Böhmová Květoslava

93 let

25. 6.

Bauerová Růžena

75 let

5. 4.
28. 4.
1. 6.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

Navždy nás opustili
Prener Jan
Eibl Jiří
Holub Václav
Bürger Zdeněk
Řezníčková Anna
Upřímnou soustrast pozůstalým.

Narodili se
Lukášek Pouzar (maminka Lucie Pouzarová Bürgerová)
Jakoubek Bláha (maminka Markéta Bláhová Kobernová)
Do nového života přejeme hodně zdraví a lásky!

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.

