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Vážení spoluobčané,
aktuální vydání „Sdělení pro občany obcí
Jankov a Holašovice“ je koncipované trochu netradičně, jelikož bude věnované krátké letní retrospektivě dění v našich obcích
a především bilancování již končícího volebního období ještě stávajícího zastupitelstva
obce Jankov. Jsem přesvědčen, že bilancovat se aktuálně nebude vůbec špatně a že je
co bilancovat a hodnotit, o tom se za chvíli
přesvědčíte sami.
Začněme již končícím létem, které pro nás
přineslo několik významných akcí a poznatků. Podařilo se doslova restartovat
náročnou organizaci 23. ročníku Selských
slavností Holašovice. Hodnocení bylo velice slušné, jelikož se naplnily veškeré kvalitativní předpoklady pořádání celé akce
tzn. kvalitní výběr stánků, vysoká profesionalita v organizaci akce před i v jejím průběhu, čistota a skladba akce, velice profesionálně a kvalitně sestavený třídenní kulturní
program, perfektní zvuk a celkově dobrá nálada po celé tři dny konání celých Slavností.
To, že někdo řešil výši vstupného, je možné,
ale bylo to právě dle našeho názoru stále „lidově“ nastavené vstupné v poměru cena/zážitek, které celou akci doslova ekonomicky
podrželo, protože přišlo o cca 3,5 tisíce lidí
za celý víkend méně (můj subjektivní odhad
byl na úrovni 1,5 – 2 tisíc lidí), což se projevilo na celkové návštěvnosti, která dosáhla
lehce přes deset tisíc platících návštěvníků. Já a všichni moji kolegové ze současného zastupitelstva obce jsme přesvědčeni,
že 24. ročník má smysl opět uspořádat.
Další významnou akcí byla „repríza“ Prodané nevěsty v autentických kulisách holašovické návsi. Celá scéna i představení bylo
doslova velkolepé. Dlouhé ovace publika
formou „standing ovation“ bylo toho důkazem. Celkové pojetí, historické kostýmy,
zvuk, scéna, živá hudba v podání orchestru
Jihočeského divadla, to vše si fantasticky
„sedlo“, bohužel až na páteční počasí, které nedovolilo představení odehrát. Uvidíme,
jaký bude další zájem ze strany Jihočeského
divadla v dalších letech.
Posledním, u čeho bych se rád zastavil, je
turistický ruch v obci Holašovice. Je jednoznačně patrné, že turistů máme nejméně
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za posledních, troufnu si říci, osm let. Projevuje se to na tržbách v Infocentru, u živnostníků i na parkovném. Co je ale horším
zjištěním je to, že turisté se opravdu neumějí chovat a nerespektují snad již vůbec
nic, žádná pravidla a nařízení. Myslí si, že
měšťák přijede na venkov, doslova jakéhosi
vidlákova, že si může svoji „káru“ zaparkovat tam, kde se mu zráčí, hlavně aby ji měl
na očích či mu nesvítilo na ni slunce, demolování obecního mobiliáře je každodenním
folklorem a nezájem kohokoli cokoli řešit
se stalo pravidlem. Ano, bylo by super, kdyby se našel někdo z místních, kdo by na to
za „dohodnutou odměnu“ během června až
září rámcově, nikoli denně dohlédl. Mám
za to, že by nám to všem velice pomohlo.
A nyní k bilancování. Jsem velice hrdý na to,
co jsme za poslední čtyři roky v obou obcích
dokázali vymyslet, vyprojektovat, vybudovat, zrekonstruovat, předělat, opravit, zorganizovat či připravit do scénáře akcí a aktivit na další volební období. Pravdou je, že
až v tomto sumáři si vlastně člověk uvědomí, kolik práce se opět podařilo udělat a odvést. Jsem přesvědčen, že většina toho, co se
udělalo, bylo jednoznačně ve prospěch obou
obcí a především nás jako občanů. Je celá
řada věcí, které se berou jako samozřejmost,
jako např.: že nám vždy teče kvalitní voda
z kohoutku, že máme opravené silnice, že
máme oddílnou kanalizaci, že máme funkční hospody a obchody, že jsou udržované
veřejné prostory a budovy, že jsou zajištěny
základní služby jako např. svoz a třídění odpadů, že je funkční obecní úřad a to prakticky na požádání kdykoli v týdnu či roce,
či že naše děti mají kam chodit do školky či
do školy. Věřte, že v mnoha vesnicích, a to
i okolních, je toto sen a velké přání, aby alespoň část toho, co zde vypisuji, fungovalo
bez větších problémů.
Není zdaleka samozřejmostí, že máme u nás
to, co máme a můžeme si to dovolit. Vím,
že si to celá řada lidí vůbec neuvědomuje
a snad ani není správné jim to vyčítat, jelikož patří k lidskému povědomí si to odůvodnit a říct si: „Vždyť od toho tam přeci jsou,
ne?“ Pravdou je, že ano i ne. Ale nechci zde
polemizovat nad tím, co by kdyby, jak to, že
je to takhle a ne jinak, či jak by to mohlo být
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nebo mělo být, protože … Zkrátka toto jsou
fakta, neoddiskutovatelná, neměnitelná,
měřitelná a viditelná. To, jak se to komu líbí
či nikoli nechávám jen a jen na jeho úsudku
a zvážení. Nyní má každý možnost vystavit
zastupitelstvu vysvědčení. Bohužel se opět
opakuje scénář z období před čtyřmi lety,
že se nenašlo více z vás a nesestavilo další
možnou alternativní kandidátku pro výběr
nominantů do nového zastupitelstva obce.
Je to přinejmenším škoda, protože takto
není až tak moc z čeho vybírat. U mě to asociuje dva pohledy na celou věc a to jsou, že
buďto umíme skvěle a umně kverulovat jen
u piva nebo někde na lavičkách a nemáme
odvahu se do něčeho pustit nebo je většina
vůkol nás s tímto co je a co se dělá prakticky
spokojena a nepožaduje větší změny. Odpověď nechám na každém z vás.

Rád bych na konec mého bilancování poděkoval vám všem spoluobčanům za trpělivost
a toleranci. Vím, že to bylo hodně složité období nejen díky COVIDu, ale i zátěži, které
s sebou některé z těchto akcí dlouhodobě či
krátkodobě nesly. Rád bych poděkoval všem
firmám a živnostníkům, kteří nám aktivně
pomáhají naplňovat naše vize a cíle. Je celá
řada z vás spoluobčanů, kteří kdykoli na požádání ochotně pomohou a neřeknou ne.
A to i v případě, že třeba starostu zrovna tzv.
„nemusí“. To je dnes ještě stále výborné vysvědčení pro nás všechny. Přeji vám ze srdce vše dobré, hlavně zdraví a pevné nervy.
Dívejme se a stále se učme od našich předků. Překonávejte dnešní překážky, nejistou
a turbulentní dobu v soudržnosti rodinného
a vesnického života, tak jako tomu bylo vždy
jen a pouze doménou právě našeho venkova.
Krásné „Babí léto“ přeje
Jan Jílek – starosta
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Bilance aktivit investičních
a neinvestičních akcí roku 2019
Grantový program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce s DPH

Přidělaná dotace
vč. DPH

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Oprava obecní komunikace
"U rybníka Nekysel"

Rozpočet obce a výše uvedený
dotační titul JčK POV

Oprava obecní účelové
komunikace "U rybníka
Nekysel"

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2019

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2019 dle
smluvních podmínek

700 000,00 Kč

Grant MKČR - Podpora
památek UNESCO

Program péče o vesnické
památkové rezervace, vesnické
památkové zóny a krajinné
památkové zóny

250 000,00 Kč

Rozpočet obce a výše uvedené
dotační tituly JčK a MKČR

Obnova oplocení u budovy
bývalé školy v Holašovicích č.p.
43

MV ČR - GŘ HZSCR
"nvestiční dotace v rámci
programu"Dotace pro jednotky
SDH obcí"

MV ČR HZS - pořízení nového
automobilu pro JSDH

450 000,00 Kč

"Investiční dotace pro
Jednostky sboru dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje.",
Opatření :1, Podopatření : 2.
Pořízení nového DA

JčK podpora JSDH - pořízení
nového automobilu pro JSDH

297 000,00 Kč

Rozpočet obce a výše uvedené
dotační tituly MVČR a JčK

pořízení nového záasahového
vozidla pro JSDH obce Jankov

Rozpočet obce

Zpracování Prováděcí
dokuemntace stavby výstavba nové kanalizace
a ČOV v obcích Jankova
a Holašovice

115 115,00 Kč

Rozpočet obce

PD přístavba skladu u HZ
Holašovice

291 897,00 Kč

Rozpočet obce

Přístavba stání pro parkování
vozidel obce Jankov v k.ú.
Jankov

439 449,00 Kč

Rozpočet obce

Obnova drobné sakrální
architektury v k.ú. Jankov
a Holašovice

172 500,00 Kč

Rozpočet obce

Oprava fasády a soklu budovy
OÚ Jankov č.p. 46

144 400,00 Kč

Rozpočet obce/smlouva
o reklamě Budvar

Renovace a oprava mobiliáře
výčepu hospody Holašovice,
drobné opravy

228 007,00 Kč

Rozpočet obce

Stavební opravy a úpravy
exteriéru a interiéru hospoda
Holašovice

121 373,00 Kč
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280 000,00 Kč

480 878,00 Kč

1 082 191,00 Kč

1 306 679,00 Kč
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Rozpočet obce

Kamenná zídka kuželník
hospoda Holašovice

Rozpočet obce

Dar pro Obec Dubné investiční náklady na žáky
navštěvující školské zařízení,
vč. splátky přístavby ZŠ Dubné

Rozpočet obce

Mimořádný dar SK Jankov "70
let výročí založení klubu"

Rozpočet obce

Příspěvek SK Jankov na úhradu
provozních nákladů oddílu

GP JčK -"Podpora cestovního
ruchu"

Vybavení TIC Holašovice

Výroba nového nábytku
z masivu na terasu hospody
Holašovice

Vybavení předzahrádky
hospoda Holašovice č.p. 18

GP MAS – iROP podpora
nemovitých kulturních
památek a památek UNESCO

Stavební úpravy kovárny
Holašovice p.č. st. 67/3 dle
schválené PD (interiéry vč.
mobiliáře a částečně exteriéry
budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny

Dotace MZe - čerpání 2019

FD - Stavba nové kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice

Rozpočet obce Jankov

FD - Stavba nové kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice

Rozpočet obce Jankov

FD - Stavba nové kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce
na realizaci akcí a grantů r. 2019

Grantový program/financování

Název akce

16 000,00 Kč

271 792,00 Kč

40 000,00 Kč
100 000,00 Kč
96 448,00 Kč

59 536,00 Kč

127 050,00 Kč

2 391 319,00 Kč

2 500 000,00 Kč
4 492,00 Kč

5 038 271,00 Kč

6 927 855.00 Kč
–1 889 584,00 Kč

Celkové náklady
na realizaci akce s DPH

Přidělaná dotace
vč. DPH

Smlouva o Dílo - složené
financování akce - Rozpočet
obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

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

Individuální dotace JčK podpora výstavby kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

3 715 800,00 Kč

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

38 708 927,84 Kč

8 982 127,84 Kč
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Bilance aktivit investičních
a neinvestičních akcí roku 2020
Grantový program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce s DPH

Přidělaná dotace
vč. DPH

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Výměna parket sál hospoda
Holašovice a nová vrata
stodola Hospoda

Rozpočet obce a výše uvedený
dotační titul JčK POV

Výměna parket sál hospoda
Holašovice a nová vrata
stodola Hospoda, další práce

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2020

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle
smluvních podmínek

Finacování výše uvedený
dotační titul

Oprava sjezdů z místní
komunikace do historických
objektů na návsi
v Holašovicích“

Rozpočet obce

Vyúčtování nákladů
na hopodaření v obecních
lesích za r. 2019

Rozpočet obce

Tržby za prodej vytěženého
dřeva 2019

548 390,00 Kč

Program Mze - Finanční
příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích

Kompenzace ušlých tržeb
za prodej vytěženého dřeva
za r. 2019

448 100,00 Kč

Rozpočet obce

Náklady na hospodaření
v obecních lesích v r. 2020
(těžba, úklid, výsadba,
ošetřování, chemická ochrana
etc.)

Rozpočet obce

Oprava oplocení u IC
Holašovice - severní strana

Rozpočet obce

Nový parket k podiu Selské
slavnosti Holašovice

Rozpočet obce

Výměmna vrat u HZ Jankov

Rozpočet obce

Malířské opravy a nátěr fasády
HZ Jankov

49 897,00 Kč

Rozpočet obce

Zednické opravy fasády HZ
Jankov

35 337,00 Kč

Rozpočet obce

Vybudování pergoly
u formanky Jankov

Rozpočet obce

Oprava a úprava vodovodních
hydrantů osada Holašovice

Rozpočet obce

Posílení vodních zdrojů pro
zásobování obyvatel pitnou
vodou osada Holašovice

Rozpočet obce a uvedený
dotační titul MKČR,
administrováno přes JčK

Veřejné informační služby
knihoven
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270 000,00 Kč

590 000,00 Kč

700 000,00 Kč

796 939,00 Kč

1 111 996,00 Kč

400 000,00 Kč

92 726,00 Kč

46 363,00 Kč

145 968,00 Kč

200 000,00 Kč

27 008,00 Kč

18 000,00 Kč
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Program OPŽP - AOPK

Výsadba stromové aleje okolo
polní cesty p.č. 4109 v k.ú.
Holašovice

Rozpočet obce a níže uvedený
dotační titul JčK POV

Rekonstrukce návesní kaple sv.
Jana Nepomuckého Holašovice
UNESCO

GP MAS BLN – iROP podpora
nemovitých kulturních
památek a památek UNESCO

Rekonstrukce návesní kaple sv.
Jana Nepomuckého Holašovice
UNESCO

Rozpočet obce/bankovní úvěr
a níže uvedené dotační tituly
(převod částky z r. 2019)

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

GP Mze - Stavba nové
kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice (převod
dotace z r. 2019)

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

23 511 000,00 Kč

Individuální dotace
JčK - podpora výstavby
vodohspodářské infrastruktury

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

3 715 800,00 Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce
na realizaci akcí a grantů r. 2020

242 013,00 Kč

229 912,00 Kč

1 972 302,00 Kč

1 873 687,00 Kč

33 464 132,45 Kč

39 128 318,45 Kč

31 361 252,00 Kč
7 767 066,45 Kč

Bilance aktivit investičních
a neinvestičních akcí roku 2021
Grantový program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce s DPH

Grant POV – JčK

Oprrva místních komuniací
v k.ú. Holašovice po výstavbě
kanalizace

Rozpočet obce a výše uvedený
dotační titul JčK POV

Oprrva místních komuniací
v k.ú. Holašovice po výstavbě
kanalizace

Program Mze - Finanční
příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích

Kompenzace ušlých tržeb
za prodej vytěženého dřeva
za r. 2020

Rozpočet obce

Náklady na hospodaření
v obecních lesích v r. 2021
(těžba, úklid, výsadba,
ošetřování, chemická ochrana
etc.)

400 000,00 Kč

Rozpočet obce (odhad)

Realizace protipovodňových
úprav po vybudování
kanalizace Jankov/Holašovice

200 000,00 Kč

Přidělaná dotace
vč. DPH

260 000,00 Kč

626 565,51 Kč

56 360,00 Kč
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Rozpočet obce

Čištění a impregnace střechy
hospoda Holašovice č.p. 18

42 000,00 Kč

Rozpočet obce

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

65 000,00 Kč

Rozpočet obce

"Zpracování pasportu místních
komunikací a pasportu
a projektu svislého dopravního
značení obou obcí"

47 880,00 Kč

Rozpočet obce (odhad)

Napojení obecních budov
na vybudovanou kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice
vč. odvozu fekálií ze septiků
a jímek na centální ČOV ČB

Rozpočet obce (1.098.460,Kč) a Individuální dotace
JčK - podpora výstavby
vodohospodářské
infrastruktury (3.715.800,- Kč)

Kanalizace a ČOV - Splátka
úvěru a úroků z úvěru
za r. 2021 u banky - České
spořitelny a.s.

GP MAS BLN – iROP podpora
nemovitých kulturních
památek a památek UNESCO

Rekonstrukce návesní kaple sv.
Jana Nepomuckého Holašovice
UNESCO

1 853 912,64 Kč

Individuální dotace
JčK - podpora výstavby
vodohspodářské infrastruktury

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

3 715 800,00 Kč

Čerpání Bankovní úvěru ČS
na akci (převod částky z r.
2020) - zbývá dofinacovat
z celkového rozpočtu díla

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

5 634 272,99 Kč

Žádost o bezúročnou půjčku
na 10 let od JVS

Žádost o bezúročnou půjčku
na 10 let od JVS na dostavbu
kanalizace a ČOV Jankov
a Holašovice

1 642 544,00 Kč

Rozpočet obce

Identifikované víceráce
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
- odhad částky

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce
na realizaci akcí a grantů r. 2021

200 000,00 Kč

4 814 260,00 Kč

3 154 295,09 Kč

9 550 000,60 Kč

13 162 889,63 Kč
–3 612 889,03 Kč

Celková rekapitulace finacování prací a služeb stavby nové
kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice 2019 - 2021
Celkové náklady
na realizaci akce bez
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
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Přidělaná dotace
bez DPH
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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

Datum vystavení
Úvěrová
smlouva
ČS a.s.

Výše úvěru

Čerpání bez DPH

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

F220/51

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

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

10

Čerpání bez DPH

26 011 000,00 Kč
18.11.2019

23 511 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

F220/12

6.3.2020

21 920 687,29 Kč

1 590 312,71 Kč

F220/23

3.4.2020

19 568 056,46 Kč

2 352 630,83 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

F220/102

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

1 381 299,72 Kč

Datum vystavení
Vlastní zdroje
- účty obec
Jankov

Výše úvěru

Výše úvěru

Čerpání bez DPH

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
F20190405 archeologické práce

15.11.2019

1 740,00 Kč

F219/171

18.11.2019

4 491,54 Kč

Správní poplatek ČOV
Jankov

27.4.2020

500,00 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

F20198 - VAK autorský dozor Jankov
Holašovice

24.11.2020

38 307,00 Kč

F1152020 protipovodňová
opatření

13.12.2020

76 537,00 Kč

F1192020 - materiál
akce ČOV

22.12.2020

23 505,00 Kč

F2020/022

31.12.2020

20 250,00 Kč

F472021 protipovodňová
opatření

30.6.2021

135 613,00 Kč

F462021 protipovodňová
opatření

30.6.2021

20 777,00 Kč
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Správní poplatek ČOV
Jankov + Holašovice
zkušební provoz

11.6.2021

1 000,00 Kč

F221/92 - vícepráce/
méněpráce akce

22.6.2021

3 154 295,09 Kč

7.7.2021

53 000,00 Kč

F21125 - VAK - autorský
dozor Holašovice

Datum vystavení
Smlouva
BOZP

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

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

Datum vystavení

Smlouva TDS

Výše úvěru

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

Výše úvěru

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

FA130603204

6.3.2020

335 000,00 Kč

20 000,00 Kč
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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

FA1304112012

4.11.2020

175 000,00 Kč

20 000,00 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“
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42 932 912, 93 Kč
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Bilance aktivit investičních
a neinvestičních akcí roku 2022
Grantový program/financování

Název akce

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

Přidělaná dotace
vč. DPH

Grant POV – JčK

Oprava střechy usedlosti
č.p. 18 hospoda Holašovice

266 000,00 Kč

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje
2022

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020
dle smluvních podmínek

500 000,00 Kč

Finacování výše uvedený
dotační tituly/rozpočet obce

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

1 298 377,00 Kč

Rozpočet obce

Vybudování nové pergoly
u formanky Jankov - stavba

268 321,00 Kč

Rozpočet obce

Vybudování nové pergoly
u formanky Jankov - stavba vícepráce

Rozpočet obce

Oprava a nátěr dřevěného plotu
okolo Jankovské kaple sv. Víta

Rozpočet obce

Oprava venkovních lavic
do pergoly u Formanky Jankov

31 145,00 Kč

Rozpočet obce

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

68 890,00 Kč

Rozpočet obce

Vícepráce - Zkušební provoz
kanalizace a ČOV Jankov
a Holašovice (cena bez DHP)
k datu 31.8.2022 cca

130 000,00 Kč

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

16 693,00 Kč

7 442,00 Kč
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Rozpočet obce

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

Rozpočet obce

Splánení úvěru ČS - stavba
kanalizace a ČOV

164 254,40 Kč

1 008 510,00 Kč

3 597 522,40 Kč

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

766 000 Kč
2 831 522, 40 Kč

Rekapitulace získaných dotací
v letech 2019 – 2022
Datum

Název akce

Popis účelu dotace

Částka dotace

ROK 2019

03/2019

Podpora památkového fondu
- přímá podpora UNESCO Holašovice

Oprava oplocení u Informačního
centra Holašovice

700 000 Kč

06/2019

Dotační program POV 2019

Oprava místní komunikace
u Nekyselu a Za humny Holašovice

280 000 Kč

08/2019

Dotace ŘO - IROP Ministerstvo pro místní rozvoj

Rekonstrukce budovy kovárna
Holašovice

08/2019

Program péče o vesn.památ.
rezervace a zóny a kraj.pam.zóny Ministerstvo kultury

Oprava oplocení u Informačního
centra Holašovice

250 000 Kč

08/2019

Dotace pro jednotky SDH obcí –
014240 – investice

Automobil GAZ - hasiči SDH Jankov

450 000 Kč

08/2019

Dotace Jihočeský kraj

Automobil GAZ - hasiči SDH Jankov

297 000 Kč

12/2019

Podpora cestovního ruchu JčK

Vybavení infocentra

59 536 Kč

05/2020

Ministerstvo kultury - Veřejné
informační služby knihoven neinvestice

Vybevení knihovny software,
hardware

18 000 Kč

09/2020

Program obnovy venkova
r. 2020 - JčK

Oprava parketové podlahy sál
Hostinec Holašovice čp.18

2 391 319 Kč

ROK 2020
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270 000 Kč
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11/2020

Přímá podpora UNESCO Holašovice

Oprava sjezdů z komunikace
do historických objektů Holašovice

700 000 Kč

11/2020

Program péče o krajinu

Výsadba stromořadí v k.ú.
Holašovice

229 912 Kč

12/2020

Ministerstvo zemědělství Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.
porostů podle písm.B pravid.

Podpora výsadby lesů

12/2020

Ministerstvo zemědělství Podp.výst.a tech.zh.kanaliz.
Pro veř.potř.II-pr.129D303-IV

ČOV a kanalizace Jankov Holašovice

12/2020

Ministerstvo zemědělství - Finanční
příspěvky na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích.

Podpora výsadby lesů kůrovec

05/2021

IROP - Integrovaný regionální
OP-program č.117030

Rekonstrukce návesní kaple
Sv. Jana Nepomuckého

06/2021

Ministerstvo zemědělství Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.
porostů podle písm.B pravid.

Podpora lesů výsadba

07/2021

Program obnovy venkova
2021 - JčK

Rekonstrukce místní komunikace
Holašovice

09/2021

Spolufinancování akcí v rámci
dotačního programu Ministerstva
zemědělství - ČOV (JčK)

ČOV a kanalizace Jankov Holašovice

07/2022

Národní plán obnovy – neinvestice
- Minosterstvo zemědělství

Obnova lesů příspěvěk

07/2022

Finanční příspěvky na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity
v lesích - Mze

Podpora výsadby lesů - kůrovec

08/2022

Program obnovy venkova
2022 - JčK

Oprava střechy usedlosti
Holašovice čp 18 (hostinec)

266 000 Kč

08/2022

Přímá podpora UNESCO

Oprava střechy usedlosti
Holašovice čp 18 (hostinec)

500 000 Kč

81 488 Kč

23 511 000 Kč

366 612 Kč

ROK 2021
1 853 913 Kč

56 360 Kč

260 000 Kč

3 715 800 Kč

ROK 2022

Celkem získané dotace pro obec Jankov za období 2019 - 2022

182 978 Kč

51 292 Kč

36 491 210 Kč
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Hodnocení plnění plánu úkolů a priorit
zastupitelstva na volební období 2019 – 2022
Zastupitelstvo obce Jankov usnesením č.07/2018 ze dne 1. 11. 2018 schválilo
plán úkolů a priorit zastupitelstva na volební období 2019 – 2022 a na svém
zasedání dne 30. 8. 2022 provedlo hodnocení plnění přijetím usnesení
č. 03/2022 těchto úkolů a témat takto:

r ozhodovat zodpovědně, dle platných
zákonů a nařízení a ku prospěchu většiny
občanů – vždy tak bylo všemi zastupiteli
činěno a v dobré víře konáno,
z odpovědné a účelné hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce –
splněno,
r espektovat a chránit vlastnictví a práva
občanů – průběžně naplňováno,
z odpovědně pečovat o veškerý majetek
obce (údržba, pojištění, opravy, rekonstrukce, zhodnocování…) –
průběžně naplňováno,
r ealizace projektu výstavby kanalizačních sítí a ČOV v obci Jankov a Holašovice, s podporou zdrojů EU programů
2014+, podporou státního rozpočtu České
republiky a Jihočeského kraje dle připraveného projektového záměru, prováděcí
dokumentace stavby a platného stavebního povolení – splněno,
z akoupení nového dopravního prostředku pro JPO V obce Jankov - Transporter
T6 Kombi dlouhý rozvor 2.0 TDI 110 kW –
splněno,
r ealizace přístavby skladu HZ Holašovice
na p. č. 3225/14 k. ú. Holašovice dle zpracovaného projektu a stavebního povolení
– splněno,
r evitalizovat opravu rybníka v chatové
části „Voletíny“ v k. ú. Jankov dle schválené projektové dokumentace – projektová
dokumentace zpracována, řešení žádosti
o získání dotace – splněno částečně,
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r evitalizovat opravu rybníka „Olšinky“
v k. ú. Holašovice dle schválené projektové dokumentace – aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace a řešení
stavebního povolení – nesplněno,
r ealizace otevřené přístavby (přístřešku)
u HZ Jankov pro účely parkování obecních vozidel – splněno,
r ekonstrukce interiéru prodejny Smíšeného zboží v KD Jankov č. p. 13 (regály,
podlahy, WC, sklad a další příslušenství)
– nesplněno,
 ýměna/oprava nábytku (stoly, židle)
v
ve výčepu hospody Holašovice – splněno,
 ovybavení nábytkem klubovny nové HZ
d
Holašovice – splněno částečně (dodány
staré židle a lavice ze sálu a hospody
Holašovice, chybí stoly a další drobné
dovybavení),
realizace kamenných vjezdů do hospodářských statků z návesního prostoru
v Holašovicích dle schválené PD –
splněno částečně, chybí dořešit některé
vjezdy na základě nového, upřesňujícího
rozhodnutí, není dostupný památkáři
požadovaný materiál (lomový kámen),
 okončit komplexní pozemkové úpravy
d
vč. plánu společných zařízení v obou
katastrálních územích Jankov
a Holašovice – splněno,
 ořešit stanoviště kontejnerů na tříděný
d
komunální odpad v osadě Holašovice –
splněno částečně,
v ybudovat oplocení dle schválené projektového záměru u IC Holašovice (mimo
oplocení plochy při příjezdu na záchytné
parkoviště) – splněno,
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 prava účelové komunikace v k. ú.
o
Holašovice „Za humny“ – okolo rybníka
Nekysel za zahradami až po sad
za hospodou – splněno,
s ystémově řešení oprav místních
a účelových komunikací jak v samotných,
tak i mimo obce – splněno,
 ovybudování čistících a požárních
d
hydrantů na vodovodním řadu v osadě
Holašovice – splněno,
 pravit a udržovat všechny sakrální stavo
by v obou katastrálních územích Jankov
a Holašovice – splněno,
 ěhem funkčního období dopracovat
b
změnu č. 2 Územního plánu v obou místních částech za účelem možné výstavby
nových RD – splněno,
z abezpečit funkční poskytování služeb
v obcích pro místní občany a návštěvníky
(hostinská činnost, podpora turistického
ruchu, provoz prodejen smíšeného zboží,
další drobné služby apod.) – splněno,
r ealizace a podpora dalších ročníků Selských slavností Holašovice v nastavené
koncepci a stylu, a to v úzké spolupráci
s obecně prospěšnými společnostmi
(o.p.s.) „Občané Jankova a Holašovic sobě
a všem o.p.s. a Selské Baroko o.p.s. –
splněno
 odpora vlastníků památkově chráněp
ných objektů v Holašovicích formou materiální pomoci či přímo realizací oprav
fasád návesních štítů – plněno průběžně,
 odpora vlastníků památkově chráněp
ných budov v Holašovicích při administraci žádosti o finanční podporu, zajištění
VŘ a vlastní realizaci oprav střešního
fondu na nebytových budovách statků –
o uvedenou službu nebyl projeven
ze strany občanů zájem,

 případě souhlasu všech dotčených
v
vlastníků opravit na jednotný styl za pomocí státních či evropských finančních
prostředků kamenné zídky okolo sadů
a zahrad v Holašovicích, popř. dobudovat
jejich chybějící části – nesplněno, finanční prostředky byly alokovány na opravy
střešního fondu památkových budov
osady Holašovice,
 e spolupráci s OÚ Čakov a OÚ Dubné zav
bezpečit funkční a odpovídající předškolní a školní docházku našich dětí do uvedených zařízení, zajistit jejich umístění
do těchto zařízení – splněno,
podpora sportovních a mimosportovních aktivit v obcích (fotbal – spolupráce
na údržbě a rozvoji sportovního areálu
v Jankově ve spolupráci s SK Jankov, podpora hasičských sborů, podpora dalších
funkčních občanských sdružení – včelařů, myslivců), jejich zapojení do aktivit
v obcích – splněno,
podpora kulturních a společenských
akcí – podpora tradic – bálů, masopustů,
posvícenských zábav, poutí, dětských
dní, a dalších kulturně-společenských
aktivit v obcích – splněno,
 řijmout koncepci hospodárného
p
řešení odpadového hospodářství
v obci s dopadem na efektivní využívání
a třídění komunálního odpadu –
v řešení,
dbát na to, aby obě vesnice byly upravené, pečovat o obecní pozemky –
plněno průběžně,
 bát na hospodárné využití lidských
d
zdrojů v rámci zastupitelstva obce rozdělení pravomocí a kompetencí –
plněno průběžně,
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 yšší využití potenciálu k rozvoji
v
obcí z řad trvale žijících občanů
a podnikatelů (zadávání prací
a menších zakázek živnostníkům
či podnikatelům) - chceme podporovat
místní, trvale žijící podnikatele) –
plněno průběžně,
 ro naše seniory uspořádat min. 1x
p
za rok výlet dle jejich zájmu a výběru,
zorganizovat seniorská setkání a nadále
naše seniory aktivně podporovat v jejich
kulturním a společenském životě –
plněno průběžně,
z ajistit informovanost občanů prostřednictvím obecních internetových stránek
a čtvrtletního zpravodaje o dění
a připravovaných záměrech v obcích –
plněno průběžně,
s nažit se být i nadále jednou
z tzv. „vlajkových vesnic“ Jihočeského
kraje, nezbytnou prioritou bude nadále
velmi úzká komunikace a spolupráce
s vedením Jihočeského kraje –
naplňováno,
 eškeré výše uvedené akce jsou realizovav
telné pouze za předpokladu, že obec
Jankov bude sestavovat rozpočet v současné výši tj. cca 5,5 mil. Kč/rok a s předstihem bude mít zpracované projekty
pro žádosti o dotace a granty z fondů EU,
ministerských resortů, či Jihočeského
kraje, popř. dalších dostupných zdrojů –
plněno průběžně.
Z předchozí bilance aktivit v jednotlivých letech je jednoznačně patrné, že akce a aktivity byly de-facto přeplněny a plán byl fakticky
překonán/přeplněn, jelikož byly provedeny takové rekonstrukce, opravy a opatření,
které nebyly vůbec v plánu a doslova „vyplynuly“ z potřeby toto realizovat a řešit v rámci celého funkčního období. Některé z nich
by již dnes nebylo vůbec možné či představitelné realizovat za pomoci dotací a grantů.

Za zmínku určitě stojí:
i nstalace parkovacího automatu, který
doposud přinesl do obecní pokladny
cca 700 tisíc Kč.
zdařilá oprava střechy hospody
a zadního traktu kuchyně usedlosti
č.p. 18 Holašovice,
z dařilá oprava fasády OÚ Jankov
a HZ Jankov,
 ybudování nové pergoly pohostinství
v
Formanka Jankov,
 ořešení protipovodňových opatření
d
v obou obcích,
velice zdařilá oprava návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého Holašovice
včetně nové řezbové Křížové cesty,
 ovybavení krásným mobiliářem kaple
d
sv. Víta v Jankově (procesní prapory),
úspěšná realizace velkolepého
divadelního představení
„Prodaná nevěsta v Holašovicích“
c elková výměna zábradlí předzahrádky
hospody Holašovice,
nová pasportizace značení a komunikací,
...a celá řada dalších drobných akcí
a aktivit…

Vše bylo možné naplnit jen a pouze díky
skvělému fungování, soudržnosti a podpoře
celého dosavadního zastupitelského týmu,
kterému jako dosluhující starosta velice děkuji za bezvadnou a smysluplnou spolupráci během celého funkčního období. Z výše
uvedeného lze jednoznačně konstatovat, že
celá naše čtyřletá práce měla cenu a opodstatnění.

Jan Jílek – starosta
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Aktuality pro občany:
Obec Jankov tradičně a dlouhodobě podporuje nově narozené občánky v našich
osadách finanční částkou. Snaží se tak
i přes nelehký, velmi administrativně složitý a zdlouhavý proces řešení stavebního rozvoje našich vesnic Jankov a Holašovice, kde je navíc díky VPR a UNESCO
prakticky „stavební uzávěra“ podpořit své
obyvatele v demografickém rozvoji naší
lokality/obce a mikroregionu, který pak
má následně vliv na spádovost (naplňování
dětí do MŠ a ZŠ). Mám radost z toho, že
zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 30. 8. 2022 svým usnesením podpořilo
návrh připojit se k dotační výzvě Jihočeského kraje „Dotační program na podporu
narozených dětí z Jihočeského kraje“.
Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy,
resp. účelem je podpora rodin trvale žijících
na území Jihočeského kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje.
Opatření: Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území
Jihočeského kraje, kde společně žijeme, vytváříme hodnoty, zakládáme rodiny a chceme prožít plodný živost. Obec Jankov každému novému občánkovi přispěje částkou
5.000 Kč a stejnou částkou přispěje Jihočeský kraj. Program platí pro období 1. 1. 2022 –
31. 12. 2024.

Zastupitelstvo obce Jankov dále na svém
zasedání dne 30. 8. 2022 rozhodlo se připojit k Dotační výzvě Jihočeského kraje „My
v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin
s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní
a mimoškolní aktivity).
Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního
stravování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit
dětí pobírajících příspěvek na péči (např.
handicapovaných dětí) s trvalým pobytem
na území Jihočeského kraje. Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území

Jihočeského kraje do dovršení věku 3 let
(děti narozené od 2. 8. 2019 do
31. 7. 2022 včetně) nebo pobírající příspěvek
na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené
od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud
dítě nevyužívá pobytové sociální služby.
Výše podpory na jednotlivce činí 4.000 Kč.
Vice: https://myvtomjihocechynenechame.
cz/ nebo osobně na obecním úřadě Jankov
či tel. 725 031 287- Marie Vaňková.
Zde najdete informace jak o podporu žádat.
Žádost podávají rodiče nebo zákonní zástupci prostřednictvím obcí či měst Jihočeského
kraje. Žádost je nutné podat do konce listopadu 2022.

Zastupitelstvo obce Jankov ještě na svém
zasedání dne 30. 8. 2022 rozhodlo připojit
se k Dotační výzvě Jihočeského kraje „My
v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi do 3 let do 8 let s příspěvkem
na péči, poživatelů důchodu).
Hlavním cílem dotačního programu je
podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo
dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku
ke dni 1. 8. 2022, trvale žijících ke stejnému
dni na území Jihočeského kraje. Dalším cílem je podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým pobytem v Jihočeském kraji
ke dni 1. 8. 2022.
Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou
poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022,
pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby. Výše podpory v případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí
výše podpory 4 000 Kč. V případě poživatelů
důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti,
činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena
společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu. V tomto programu obec přispívá 50% podpory.
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Vice: https://myvtomjihocechynenechame.
cz/ nebo osobně na obecním úřadě Jankov
či tel. 725 031 287- Marie Vaňková.
Zde najdete informace, jak o podporu žádat.
Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje. Žádost je nutné podat do konce
listopadu 2022.

fektně provedené orchestrem JD, nádherné
hlasy Vaška, Marušky, Jeníka všech dalších
pěvců a sborů podtržené prostředím Holašovické návsi, skvělí tanečníci, nádherné
kroje. Prostě bomba. Doporučuji všem: nenechte si ujít takto mimořádný zážitek.
Jiřina z Plzně

… a pokud jde o divadlo? říká Jana Mazurová – šéfka marketingu a komunikace

A ještě jednou divadlo...
Na tomto místě ještě přinášíme pár řádků
z Jihočeského divadla k představení Prodané nevěsty, kdy jedna z mnoha divaček napsala …
PŘENÁDHERNÉ! Lístky na představení
jsem koupila mamince k narozeninám, nemohla jsem darovat nic lepšího. Prostě kouzelné představení, jako ostatně všechna
v režii vycházející hvězdy pana Pilaře. Per-
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„Je nám velkou ctí, že obec (nebo obce – nevím přesně) Jankov – Holašovice znovu otevřela Jihočeskému divadlu „svoji náruč“. Mimořádně si vážíme spolupráce na realizaci
Prodané nevěsty. Obci Holašovice za partnerství děkujeme a věříme, že zůstane tomuto projektu nakloněna i v dalších letech“.
Autorem fotografií z Prodané nevěsty
je Petr Zikmund.

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice Podzim 2022

Plánované akce
do konce roku 2022
Havelské posvícení Holašovice
-v
 sobotu 22. 10. 2022 od 18:30 vás zveme na Posvícení, které se
uskuteční v prostorách hospody Holašovice. Občerstvení zajištěno.
Kateřinské heligonky
-v
 sobotu 19. 11. 2022 si vás dovolujeme pozvat od 14:00 na tradiční
setkání heligonek v sále Holašovické hospody. Zahrajeme si a zazpíváme známé i trochu již zapomenuté lidové písničky.
Rozsvícení vánočních stromů
- v sobotu 26. 11. 2022 v 17:30 hodin na návsi Jankov - zpívání vánočních koled,
- v neděli 27. 11. 2022 v 17:30 hodin na návsi Holašovice - staročeský
betlém, zpívání vánočních koled
Hrátky s čerty
- v pátek 9. 12. 2022 srdečně zveme naše děti na „Hrátky s čerty“
od 16:30 v KD Jankov. Přijďte si zasoutěžit a zatančit s čerticí Ivou.
Děti dostanou malý dárek.
Tradiční posezení seniorů
-v
 sobotu 10. 12. 2022 si dovolujeme pozvat všechny naše seniory
na tradiční setkání od 14: 00 hodin v KD Jankov. Své pásmo básniček a písniček si připraví Mateřská škola Čakov. K tanci a poslechu
bude hrát kapela Doubravanka.
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SK Jankov
Krajský přebor, podzim 2022

č.kola

úř. datum; čas

2.

So 13.08. od 17:00

3.

So 20.08. od 15:00

FK Protivín vs. SK Jankov

7:2 (4:1)

4.

Ne 28.08. od 17:00

SK Jankov vs. TJ Dražice

2:0 (0:0)

5.

Ne 04.09. od 17:00

ZVVZ Milevsko vs. SK Jankov

3:2 (3:1)

6.

So 10.09. od 16:30

7.

So 17.09. od 10:15

8.

So 24.09. od 16:30

SK Jankov vs. Jiskra Třeboň

1.

St 28.09. od 16:30

SK Jankov vs. Junior Strakonice

9.

So 01.10. od 16:00

10.

So 08.10. od 16:00

11.

So 15.10. od 15:30

12.

Ne 23.10. od 15:30

SK Jankov vs. TJ Osek

13.

So 29.10. od 11:00

FC Semice vs. SK Jankov

14.

Ne 06.11. od 14:00

SK Jankov vs. Trhové Sviny

15.

So 12.11. od 10:30

SK Jankov vs. FK Olešník

SK Jankov vs. SK Rudolfov

FK Táborsko "B" vs. SK Jankov

0:6 (0:1)

0:2

hř. Soukeník

Týn nad Vltavou vs. SK Jankov

SK Jankov vs. Hluboká nad Vltavou

Tatran Prachatice vs. SK Jankov

Jindřichův Hradec vs. SK Jankov

Více informací najdete na www.skjankov.cz.
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pozn.

hř. Vajgar
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SDH Jankov
Děti: Jankov O pohár starosty obce 				

1. místo ze tří družstev

Českobudějovický dvojboj - Dolní Bukovsko 		

15. místo z 21 družstev

Ženy: Jihočeská hasičská liga			

Břehov		

3. místo

Velká cena Českých Budějovic		

Žabovřesky		

5. místo

Jihočeská hasičská liga			

Křenovice		

8. místo

Velká cena Českých Budějovic		

Hrdějovice		

2. místo

Velká cena Českých Budějovic		

Pištín			

2. místo

Velká cena Českého Krumlova		

Přísečná		

2. místo

Velká cena Českých Budějovic		

Chotýčany		

2. místo

O pohár starosty obce Jankov					

1. místo

Noční soutěž Mydlovary						

4. místo

Velká cena Českých Budějovic		

1. místo

Muži:

Jankov

Dolní Bukovsko

2. místo

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
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Jubileum oslaví
15. 11.

Bürgerová Milada

85 let

19. 11.

Postl Miloslav

85 let

19. 11.

Melmer Petr

65 let

26. 11.

Mühlpecková Blanka

75 let

11. 12.

Zubajová Marie

81 let

17. 12.

Trantina Jan

75 let

31. 12.

Hovorková Danuše

86 let

Jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví!

Narodili se
Valentová Eliška
Elišce přejeme mnoho radosti a šťastná léta

Navždy nás opustili
Jílková Miloslava
Anderlová Blažena
Pozůstalým přejeme upřímnou soustrast.

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.

