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Zdravice a glosa starosty
Jsme na prahu léta, které by mělo mít pozitivní náboj. Pro někoho je léto časem odpočinku, pro někoho časem pohybu, nových
dobrodružství a nevšedních zážitků. Je konec školního roku, máme před sebou prázdniny a dovolené, které si snad po dvou letech
svobodně užijeme. Pro naši aktuální samosprávu je to však období, kdy nám po prázdninách končí zastupitelský mandát a do té
doby nás čeká ještě opravdu mnoho práce.
Připravili jsme opět velkolepé kulturní léto,
kdy obě aktuálně plánované stěžejní akce
doslova rezonují jihočeskou kulturou. O přípravě a organizaci každé z nich píšu odděleně níže.
Do zářijového čísla připravujeme bilanci
všech akcí a aktivit, které toto zastupitelstvo
zrealizovalo v uplynulých, velmi turbulentních, po všech stránkách nelehkých a mnohdy problematických letech. Pokud budu mluvit sám za sebe, tak vím, že se mám za čím
ohlédnout a mohu bezostyšně a po světě
hrdě chodit se vztyčenou hlavou. Tak jako
v předešlých volebních obdobích, i v těchto
uplynulých čtyřech letech jsem „doslova“
ztratil několik kamarádů, ale je otázkou,
zda to vlastně byli kamarádi. Když někdy,
zpravidla již dnes zřídka, čtu pod některými
články našich nejčtenějších periodik komentáře, napadá mě, že v našem národě žijí jen
závistiví lidé a že neexistuje problém, který
by nedokázali vymyslet či vyřešit. Je to takový český „folklor“, který hýbe našimi končinami a někdy i lidskými „majestáty“, ale
pozitivní je to, že jsou mezi námi i tací, kteří
se už poučili z Werichovy zásady: „Jestliže se
člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají se už blbci dva“. A to platí pro jakýkoli
případ, slovní či písemný. Uvědomuji si a zároveň mě uklidňuje, že je prověřenou zákonitostí, kdy nic netrvá věčně a že život si vždy
cestu najde stejně tak, jako sama matka příroda. Nechci zde glosovat konkrétní případy
a záležitosti, ale jsem přesvědčen o tom, že
právě ti, kteří dění v našich obcích tak rádi
kritizují a komentují, v zásadě pro obec vůbec nic neudělali a ani nelze čekat, že někdy
udělají. Nedovoluje jim to totiž jejich přesvědčení a myšlenkové nastavení, protože
by se tím vlastně provinili sami před sebou.
Já zde přece nejsem od toho, abych někomu
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pomáhal a natož tomu „namyšlenému“ starostovi. Bohužel, není přece ten hlavní princip a důvod pomáhat starostovi, ale svému
okolí a tím i sám sobě. Nemusíme se mít
rádi, chodit spolu na pivo, ale měli bychom
se zdravit a respektovat se. A někteří se pak
diví, že když mě jako spoluobčana, nikoli
starostu, opakovaně nepozdraví, respektive
na pozdrav neodpoví, že sám po jisté době
toho člověka zdravit také přestanu. Zřejmě
ani on o to nestojí. Žije nás zde doslova „pár“,
víme o sobě hodně, nebo si to myslíme, že
víme, chováme se úměrně době a společenské situaci a okolnostem, ale zapomínáme
na respekt a ohleduplnost jeden k druhému.
Bohužel se mi zdá, že tyto návyky jsou snad
dědičné. Nerozumím, a ani snad nechci rozumět chování jistých jedinců, a co je horší,
není to jen můj pohled a názor, který může
být třeba zaujatý nebo neobjektivní. Ne, není
to tak, ale myslím si, že pořád máme šanci
na lepší společný život. Přál bych si to.
Přeji Vám klidné a slunné léto, plné zábavy
a nevšedních zážitků. Věřím, že se na některé z našich plánovaných akcích uvidíme, pozdravíme se a třeba i „pokecáme“.
Vše dobré do nadcházejícího
letního času přeje
Jan Jílek – starosta
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Selské slavnosti Holašovice 2022
Po dvou „odpočinkových“ letech, kdy jsme
Selské slavnosti díky opatřením COVID-19
nemohli pořádat, jsme se do letošní organizace opět opatrně pustili. Bylo to velké dilema, plné úvah a finančních analýz, posuzování nejistot a vnímaných rizik. Nakonec
jsme se rozhodli Slavnosti zorganizovat, ale
to, s jakým úspěchem a dopady do budoucna, je nyní příliš brzy kalkulovat.
Zastupitelstvo obce si Vás touto formou dovoluje pozvat na 23. ročník tradičních Selských slavností Holašovice, které se tento
rok konají ve dnech
22. - 24. července
2022, a jak již bývá dobrým zvykem, tak si
i připomenout některé skutečnosti se Slavnostmi souvisejícími:
Selské slavnosti začínají v pátek 22. 7. 2022
kulturním programem od 10:00 hodin a jejich oficiální zakončení je v neděli 24. 7.
2022 v 18:00 hodin. Náves bude uzavřena již
od 8:00 hodin vjezdu automobilů.
Doslova špičkovou kulturou našlapaný program je součástí tohoto zpravodaje a pro
všechny občany jsou v případě zájmu k dispozici letáky A4 v Informačním centru v Holašovicích.
Čeká nás prezentace asi dvou set řemeslných a dalších zážitkových stánků, které
budou obestavěny jako obvykle okolo vnitřní i vnější strany návsi. Vjezdy zůstávají volné, pokud se s vlastníkem nemovitosti, kterého se vjezd týká, nedomluvíme jinak.
Touto cestou si Vás dovolujeme požádat o případnou organizační pomoc při přípravě akce
ve středu 20. 6. od 16:00 hodin a ve čtvrtek
21. 7. od 8:00 hodin na návsi v Holašovicích.
Vy, kteří můžete, přijďte nám pomoci (občerstvení pro dobrovolníky ZDARMA). Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat
všem spoluobčanům za respektování a dodržování dlouhodobě nastavených pravidel
při vstupu na Slavnosti.

Všichni naši spoluobčané obou místních
částí mají možnost v daném termínu navštívit Selské slavnosti ZDARMA i opakovaně.
Vždy se
u vstupu prokážete platným občanským průkazem, kde si pořadatelé ověří vaše trvalé bydliště Jankov či Holašovice
tzn., že do prostoru návsi budou vpuštěny
ZDARMA pouze osoby, které toto splňují.
Prosíme vás, nesnažte se toho jakkoli zneužívat a buďte disciplinovaní a ohleduplní
k nám jako pořadateli stejně jako v uplynulých letech. Práce na vstupech není vůbec
jednoduchá.
S ohledem na uplynulé ročníky Selských
slavností vás žádáme, abyste v této době neplýtvali vodou z vodovodního řadu.
V případě potřeby jakékoli komunikace
a sdělení informací ohledně organizace
a průběhu akce, prosím, kontaktujte starostu obce na telefonním čísle 775 106 025.
Veškeré další informace a organizační pokyny jsou na www.holasovice.eu
Závěrem si Vás dovolujeme pozvat v pátek
22. 7. 2022 v 15:00 hodin na slavnostní zahájení akce, kterého se letos opět zúčastní
v hojném počtu významné osobnosti politického a veřejného života, mezi kterými
nebude chybět hejtman Jihočeského kraje
MUDr. Martin Kuba, ministr zemědělství
Zdeněk Nekula, poslanec Jan Bauer, senátoři Jaroslav Větrovský či Tomáš Jirsa a další
významní hosté.
Věříme, že si společně opět po dvou letech
Slavnosti naplno užijeme, potkáme známé
a kamarády, v dobré náladě zazpíváme oblíbené písničky a připijeme si dobrou medovinou či pálenkou.
Jan Jílek – starosta

Zájemci o prodej z řad našich spoluobčanů
v Holašovicích na Slavnostech, nechť toto
nahlásí na Obecní úřad (sortiment prodeje).
Pravidla jsou taková, že v úrovni vrat vjezdu
je jim toto bez omezení umožněno. Pokud
chtějí zabírat veřejné prostranství návsi, je
nutné se na podmínkách dohodnout s organizátory akce.
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Prodaná nevěsta pro velký úspěch
opět v Holašovicích
Proč? Odpověď je prostá. Jižní Čechy jsou
malebným krajem tradic, příběhů a folkloru. A naše Holašovice, jedna z nejdokonaleji
dochovaných památek lidové architektury
na světě, která leží přímo v jejich srdci.
Pastelové štíty selských stavení naší vesnice
zapsané mezi památky UNESCO nesou letopočty zejména šedesátých let 19. století, což
je období, v němž se nejvýznamnější skladatel české národní hudby, Bedřich Smetana,
navrátil domů po pětiletém pobytu ve Švédsku a začal psát Prodanou nevěstu. Její hudba je jako půvabná mozaika ze sklíček lidových melodií, tanců a dýchá kouzlem letní
vesnické slavnosti.
Na světě zřejmě neexistuje lepší místo, kde
tuto operu prožít, než jsou právě ty naše
Holašovice. Inscenační vizí Jihočeského
divadla je vytvořit autentickou atmosféru
letního podvečera právě v Holašovicích šedesátých let 19. století a v tomto půvabném
koloritu celý příběh odehrát.
Diváci budou doslova obklopeni dějem, neboť živé jeviště holašovické návsi zaplní téměř dvě stě účinkujících.
Divákům bude představena zbrusu nová
kostýmní výprava, která vznikla unikátně
pro tuto příležitost. Pro tuto inscenaci byla
vytvořena série dokonalých replik krojů,
které se zde před sto padesáti léty skutečně
nosily. Jedná se o tradiční český blatský kroj
známý především bohatou výšivkou, pastelovou barevností a nádhernými siluetami.
Vznik těchto kostýmů probíhal více než rok,
podílel se na něm kromě krejčových a švadlen také tým etnografů. Jejich ušití proběhlo
za využití originálních přírodních materiálů. Zajímavý je kostým Mařenky, jejíž živůtek je zdobený autentickou ruční výšivkou
z rybích šupin.
Prodaná nevěsta je nejen geniálním dílem
světové operní literatury, ale zejména příběhem našich prapraprababiček a praprapradědečků, příběhem lidí zažívajících stejné radosti i strasti jako my. Tato inscenace
chce být klíčem, jak se s nimi všemi tváří
v tvář setkat.
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My, v Holašovicích, budeme mít tu čest opět
tuto komickou operu hostit ve dnech 19.
– 20. 8. 2022, a tak posunout slávu této vesnice zase o kousek dále do podvědomí a duší
návštěvníků způsobem, že si z Holašovic
odnesou ten nejhezčí dárek - krásnou vzpomínku a neopakovatelný zážitek, protože
Prodanou nevěstu v Holašovicích nenahradí ani ve vší úctě a respektu tato inscenace
v Národním divadle.
Podařilo se nám zajistit a vyjednat pro naše
spoluobčany volné vstupenky na generální
zkoušku opery Prodaná nevěsta ve čtvrtek
18. 8. 2022 od 19:00 hodin. Rádi bychom
naše spoluobčany na představení pozvali.
Vstupenky budou pro všechny zájemce připraveny na vstupech. Bude to opět po předložení občanského průkazu a kontrole trvalého bydliště pořadateli akce. Prosím,
přijďte včas, bude to stát za to…
Jan Jílek – starosta

Návrhy kostýmů
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Přehled grantových žádostí, investičních
a neinvestičních akcí Obce Jankov pro r. 2022
Celkové náklady
na realizaci akce
(pokud není v textu
název akce uvedeno
jinak jsou ceny
uvedeny s DPH)

Stav

Grantový program
/ financování

Dotace
přidělena podpis smlouvy

Grant POV – JčK

Oprava střechy usedlosti
č.p. 18 hospoda Holašovice

266 000,00 Kč

Dotace
přidělena podpis smlouvy

Podpora JčK
– rozpočet Jč.
Kraje 2022

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle
smluvních podmínek

500 000,00 Kč

Realizováno
a zaplaceno

Finacování
výše uvedený
dotační titul

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

1 298 377,00 Kč

Realizováno
a zaplaceno

Rozpočet obce

Vybudování nové pergoly
u formanky Jankov - stavba

268 321,00 Kč

Název akce

Přidělaná dotace
vč. DPH
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Realizováno
a zaplaceno

Rozpočet obce

Vybudování nové pergoly
u formanky Jankov - stavba vícepráce

Realizováno/
nezaplaceno

Rozpočet obce

Oprava a nátěr dřevěného plotu
okolo Jankovské kaple sv. Víta

Realizováno/
nezaplaceno

Rozpočet obce

Oprava venkovních lavic
do pergoly u Formanky Jankov

31 145,00 Kč

Realizováno/
nezaplaceno

Rozpočet obce

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

68 890,00 Kč

V realizaci

Rozpočet obce

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

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

373 890,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

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

330 000,00 Kč

V relizaci

Rozpočet obce

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

164 254,40 Kč

V relizaci

Rozpočet obce

Splánení úvěru ČS - stavba
kanalizace a ČOV

Realizace díla

Realizace díla

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

Pozn. u akcí označených písmem „kurzíva“ jsou uvedeny ceny odhadem,
není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci
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16 693,00 Kč

7 442,00 Kč

200 000,00 Kč

65 000,00 Kč

1 008 510,00 Kč
4 062 522, 40 Kč

766 000,00 Kč
3 296 522,40 Kč
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Kanalizace není odpadkový koš
Jednorázové vlhčené ubrousky, papírové
utěrky, dětské pleny, igelitové sáčky, tyčinky na čištění uší, zbytky jídla a další odpad
z domácností se často objevují v kanalizační
síti. Žádná z těchto věcí přitom do kanalizace nepatří. Může totiž způsobit velké problémy, a to nejen na veřejné části kanalizace,
ale i na přípojce, která je ve vlastnictví majitele nemovitosti. V neposlední řadě zvyšuje
i náklady na čištění odpadních vod na čistírně, protože tyto předměty nejsou rozpustné
ve vodě, a proto mohou kanalizační potrubí
velmi snadno ucpat. Kromě toho poškozují
také kanalizační čerpací stanice, které jsou
nutné k přečerpávání odpadní vody cestou
na čistírnu odpadních vod.
Hygienické prostředky z domácností, mezi
něž patří kromě vlhčených ubrousků, vatových tyčinek, také například dětské pleny
nebo jednorázové kuchyňské utěrky, patří
vždy do popelnic na komunální odpad.
Použité tuky a oleje nebo zbytky potravin,
které rovněž ucpávají kanalizaci a z odpadní
vody se obtížně odstraňují, jsou navíc i vítanou potravou potkanů. Lidé jimi tato zvířata, která se pak musí pravidelně a náročným
způsobem hubit, nevědomky živí. I použité
tuky z domácností se přitom dají třídit.

torních vzorků, kdy jejich kladný výsledek
a četnost je nutná k předání Díla do řádného
provozního režimu a užívání. To, že vzorky
nebyly odebrány a řádně vyhodnoceny, bylo
způsobeno právě častými odstávkami provozu čistíren, které byly způsobeny zejména
nedisciplinovaným chováním připojených
vlastníků nemovitostí, které je popsáno
výše. Žádáme Vás tímto o disciplínu a uvědomělé chování, ohleduplnost a respekt.
Děláme to pro sebe, ale následné dopady to
má na nás všechny. Je to velice nepříjemné
a frustrující neustále řešit poruchy a odstávky způsobené nezodpovědným chováním
především nás, současných obyvatel obce.
Svalovat tyto skutečnosti na turisty není objektivní, protože shodné problémy na ČOV
máme i v Jankově, kde je turistický ruch zanedbatelný. Žádáme Vás opravdu o nastavení chování ve vaší domácnosti tak, abychom
dosáhli uspokojivého stavu provozování zařízení a stabilizovali tak náklady na zajištění jejich řádného a očekávaného provozu.
Jan Jílek – starosta

Stejně tak je tomu i v případě léků nebo
nejrůznějších chemikálií, které jsou určené k odborné likvidaci. Na čistírnách odpadních vod totiž mohou toxicky působit
na bakterie, které čistí odpadní vodu. Případě se může stát, že se dostanou spolu s vyčištěnou vodou do přírody.
Společnost ČEVAK prostřednictvím vzdělávacího programu DOODPADU s mottem
„Toaleta není odpadkový koš“ dlouhodobě
upozorňuje na nejrůznější předměty a látky,
které by neměly končit v toaletních mísách
a dřezech. Jeho součástí jsou webové stránky www.doodpadu.cz, kde zájemci najdou
konkrétní případy i rady, jak s takovým odpadem správně naložit.
Aktuálně jsme museli přistoupit k žádosti
o vydání „Rozhodnutí“ Vodoprávního úřadu
Magistrátu města České Budějovice odboru
Ochrany životního prostředí o prodloužení
Zkušebního provozu kanalizace na obou ČOV
do 31.10.2022 z důvodu nedostatku labora-

...ano, i takto by se dala glosovat situace
okolo našich nových čistíren odpadních
vod v osadách Jankov a Holašovice…
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Parkování osobních vozidel
na veřejném prostranství
Zhruba před dvěma lety jsme zde psali
o neoprávněném využívání a záboru veřejného prostranství návsí (zeleně) za účelem
stání a odstavení osobních soukromých
či služebních vozidel rezidentů obou obcí.
Zde bych rád vyzdvihl a pochválil občany
osady Holašovice za to, že se tato situace v tomto ohledu značně zlepšila a stabilizovala. Samozřejmě, že jsou výjimky,
ale ty nijak aktuálně nepotvrzují pravidlo
a je vidět, že si tato opatření již tzv. sedla.
Díky vám všem za to. Přesto však žádáme,
zejména nyní před hlavní turistickou sezonou, aby rezidenti, zejména spoluobčané bydlící na holašovické návsi toto měli
stále na paměti, jelikož aktuálně nemáme
nikoho, kdo by se o řešení parkování neukázněných turistů v Holašovicích staral.
Vaše zaparkovaná vozidla nebo auta vašich
návštěv působí doslova jako „magnet“ pro
tyto „chytrolíny“ a neukázněné řidiče. Vím,
že je to nepříjemné nejen nám, ale i vám rezidentům. Podotýkám zde, že starosta Policii ČR nevolá, a pokud se zde Policie objeví
a řeší nějaké stížnosti, ubezpečujeme vás,
že to není z popudu a aktivity Samosprávy.
Ještě bychom si dovolili tímto poděkovat
panu Janu Šturmovi staršímu za jeho služby v uplynulých dvou sezonách, kdy zejména v COVIDovém období, při zvýšeném tu-

ristickém ruchu, byla jeho výpomoc značná
a neocenitelná. Co nás však aktuálně trápí
je tento „nešvar“ v osadě Jankov. Ten se projevuje přímými každodenními odstávkami
vozidel na veřejném prostranství v prostoru veřejné zeleně. Není samozřejmě problém zaparkovat na veřejných zpevněných
odstavných plochách popř. auto uklidit
do dvorů, ale toto je netolerovatelné. Pochopíme, že krátké zastavení či odstavení
vozidla lze takto strpět např. pro potřeby
složek IZS, návštěv či případné zastavení
na dobu určitou nepřesahující jednu hodinu, složení a vyložení nákladu, osob apod.,
ale aktuálně máme na Obecním úřadě několik ústních stížností a poukázání na toto
nevhodné a nežádoucí chování. Žádáme
všechny ty, kterých se to týká, aby v tomto
směru zjednali ve vlastním zájmu nápravu. Tuto žádost zároveň opíráme o platnou
Obecně závaznou vyhlášku (poplatek za zábor veřejného prostranství a obecních pozemků) vydanou Zastupitelstvem obce Jankov. Pokud bude toto od 1. 7. 2022 soustavně
porušováno, bude to bráno jako nepovolený
zábor veřejného prostranství a bude osobě
(osobám), které toto nerespektují účtováno
dle sazebníku platné OZV.
obecní úřad Jankov

Arnošt Petráček je opět mistrem světa
Arnošt Petráček se stal 15. 6. 2022
na světovém šampionátu na Madeiře
mistrem světa v čase 41,94 s. na trati
50 m znak.
Podle slov Arnošta je pro něj plavání droga.
My mu přejeme zdraví, ještě hodně sportovních úspěchů a rodinnou pohodu.
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SK Jankov
19. května uplynulo třiašedesát let od založení klubu. O den dříve si fotbalisté nadělili
dárek v podobě vítězství ve finále Českého
poháru KFS, když na Střeleckém ostrově
v Českých Budějovicích zvítězili nad SK Planá 2:0 (Schönbauer, Benda). Díky tomu nejen
přibyla do sbírky nová cenná trofej, ale zároveň se Jankovští probojovali do celostátního
Mol cupu, kde můžou s trochou štěstí narazit i na ligové kluby.

Příprava na novou sezónu začne 12. července. První přípravné utkání se odehraje v sobotu 16. července, soupeřem budou
divizní Katovice. V sobotu 30. července je
na programu 1. kolo Mol cupu. Soupeř zatím
není znám, ale hrát se bude v Precis aréně.
Nová sezóna Krajského přeboru bude zahájena 13. srpna 2022.
Více informací naleznete na
www.skjankov.cz

Petr Maxa

Výsledky KP – JARO 2022:
16. kolo	Čimelice – SK Jankov 0:4 (0:1),
Hanzlík 2x, Voráček, Popelka
17. kolo

 K Jankov – Český Krumlov 2:1 (1:0),
S
Popelka 2x

18. kolo	Olešník – SK Jankov 0:0 (0:0)
19. kolo

 rotivín – SK Jankov 1:2 (0:0),
P
Popelka, Sypal

20. kolo

SK Jankov – Dražice 2:1 (0:0), Klíma 2x

21. kolo

 ilevsko – SK Jankov 0:1 (0:1),
M
Schönbauer

22. kolo	SK Jankov – Osek 1:1 (0:1), Voráček
23. kolo

Rudolfov – SK Jankov 4:0 (1:0)

24. kolo

SK Jankov – Třeboň 3:2 (2:0),
Popelka 2x, Kollár

25. kolo

T ýn nad Vlt. – SK Jankov 2:0 (2:0)

26. kolo	VOLNO
27. kolo	Táborsko „B“ – SK Jankov 3:4 (1:2),
Klíma, Benda, Schönbauer, Popelka
28. kolo	SK Jankov – Prachatice 3:4 (2:2),
Benda, Voráček, Klíma
29. kolo

Blatná – SK Jankov 1:3 (0:0),
Hanzlík, Klíma, Schönbauer

30. kolo	SK Jankov – Strakonice (1:1.) Schönbauer
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SDH Jankov
Ženy
7. května se konala první soutěž VCČB (Velká ceny Českých Budějovic) v Mydlovarech
a obsadili jsme 1. místo ze čtyř týmů s časem 22:34 s.
21. května jsme se poprvé zúčastnili JČHL
(Jihočeská hasičská liga) v Třebíně na sklop-

ky. Povedlo se nám obsadit 7. místo z devíti
týmů, s časem 20:42 s.
22. května následovala druhá soutěž JČHL
v Lišově na nástřikové terče. Obsadili jsme
6. místo z devíti týmů s časem 29:35 s.
Eliška Breichová

Mladí hasiči
Začali jsme v Jankově 15. května požárním
útokem a branným cvičením. Přijelo celkem
35 družstev mladších či starších žáků. Byl
to mazec, ale společnými silami jsme vše
zvládli. V požárním útoku jsme byli druzí
a v ZPV (branném cvičení) třetí . Celkově
jsme se umístili na krásném pátém místě z 12 družstev. Součástí hodnocení bylo
i podzimní kolo.
4. června se konala soutěž v požárním útoku v Plané. Než jsme přišli na start, přišla
třikrát bouřka. Bylo to velice dlouhé sobotní
odpoledne, ale výsledek stál za to. Konečně
jsme vyhráli a porazili tak 8 družstev.
Marie Vaňková

Jsme připraveni na branné cvičení.
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Tímto děkujeme
za bezplatné zapůjčení pozemků
panu Ing. Františku Bürgerovi
z Jankova a SK Jankov za elektřinu.
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Výlet

17. května jsme se vydali na hrad Kámen
a zámek v Pacově. Prohlédli jsme si interiér
hradu a výstavu motocyklů. Zahrada okolo
hradu byla úchvatná, protože právě krásně
kvetla. Myslím, že mi dají všichni za pravdu, když řeknu, že to byla pastva pro oči.
Poté jsme přejeli na oběd do Pacova. Po vý-

borném obědě, jsme se šli podívat na zámek
a klášter. V 15:30 jsme odjeli domů.
Na příští zájezd s vámi se budu zase těšit,
protože jste byli skvělí. Kam pojedeme, to
ještě nevím a uvítám jakékoliv náměty.
Marie Vaňková

Dětský den
11. června si za krásného počasí děti užily
hezké odpoledne plné zábavy s projížďkami
na koních, skákacím hradem, soutěžemi,
střelbou ze vzduchovky a dováděním v namíchané pěně. Škoda jen, že přišlo málo
dětí, ale ti, kteří se zúčastnili, si to určitě
užili.
Marie Vaňková
Děkujeme Radkovi a Pavle
Maxovým za trpělivost při vožení
dětí na vlastních koních a za čas,
který nám věnovali.
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Plánované akce
5. července – Kotlíkový guláš hostinec Formanka Jankov od 17:00
22. - 24. července – Selské slavnosti
18. srpna – Prodaná nevěsta

Z minulých ročníků....
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Jubileum oslaví

Anderlová Blažena

91 let

17. 8.

Ing. Hošek Vlastimil

81 let

23. 8.

Klimešová Marie

89 let

24. 8.

Melmerová Růžena

91 let

25. 9.

Siegelbauer František

82 let

1. 7.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

Holašovická hospoda přijme:
servírku-číšníka a pomocnou sílu do kuchyně
Více informaci na tel: 724 849 040

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

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.
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