Vážení spoluobčané,
jaro nám přineslo nejen hezké počasí a blížící se svátky Velikonoc, ale také jarní obecní zpravodaj, v kterém
Vás chceme informovat o dění v naší obci. Na následujících stránkách Vám přinášíme přehled ze zasedání
zastupitelstva, přehled kulturních akcí a mnoho dalšího. Vaše případné podněty můžete zasílat
na obec@jankovcb.cz.

Informace z jednání zastupitelstva
V této části zpravodaje Vám přinášíme nejdůležitější informace ze zasedání zastupitelstva. Kompletní zápisy jsou
vyvěšovány na úředních deskách, jsou k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách.






Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku hospodaření obce Jankov k 31. 12. 2018. Na základě „ Výkazu
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“
za rok 2018 byl dosažen záporný výsledek hospodaření obce, a to ztráta ve výši 1 837 616,79 Kč. Jelikož
nebyla vyúčtována dotace z programu iROP na akci „Stavební úpravy objektu kovárny a pozemku
p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice“ ve výši cca 2,4 mil. Kč, zůstalo hospodaření ve ztrátě.
Zastupitelstvo přehodnotilo a v případě schválení dotace, odsouhlasilo navýšení alokované částky na pořízení
nového dopravního prostředku pro JSDH JPO V SDH Jankov. Z celkové částky 1 350 000 Kč činí dotace
750 000 Kč. V případě schválení žádosti bude Obcí Jankov provedeno výběrové řízení na dodávku DA.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výběrovou komisí předložený výsledek na „Opravu oplocení u Infocentra
Holašovice“, k. ú. Holašovice.



Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku „otvírání doručených obálek“ elektronickou formou
prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN) k otevřenému výběrovému řízení v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na „Vybudování nové kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice“. Bylo doručeno k hodnocení 5 nabídek, které budou posouzeny jako způsobilé.



Přehled grantových žádostí a investičních a neinvestičních akcí na rok 2019 je uveden v tabulce v zápisu
zastupitelstva dostupného na webových stránkách obce.



Zastupitelstvo na základě výběrového řízení vybralo nového nájemce Obecního pohostinství
v Holašovicích, a to Petra Klimendu, IČ: 03572455. Dle předběžné domluvy s nájemce bude poprvé
otevřeno v pátek 5. dubna.

Kontejner na nebezpečný odpad
Kontejner na nebezpečný odpad bude přistavěn 24. – 28. května – v Jankově a v Holašovicích
(!!! změna umístění u nové hasičárny). Tento kontejner je určen pouze pro nebezpečný odpad,
např. elektrospotřebiče, gumy, lina. Prosíme, nevhazujte sklo, dřevěný nábytek, plasty.
Pořízení domácích kompostérů
Na začátku měsíce března byl ze strany OPŽP schválen projekt „Pořízení domácích kompostérů“ v rámci
členských obcí SO Blanský les – podhůří – II. etapa. Výběrové řízení na dodavatele zahradních kompostérů bude
vypsáno cca na konec března tak, aby bylo reálné dodání kompostérů před sezónou, tj. ideálně do konce května.
Smlouvy o výpůjčce budou připraveny na Obecním úřadě.
Další sportovní úspěch Arnošta Petráčka
Kromě úspěchů, ke kterým jsme Arnoštovi Petráčkovi
gratulovali v minulém zpravodaji, se přidal ještě jeden další,
neméně významný. Na základě úspěchů v irském Dublinu,
kde se konalo Mistrovství Evropy a odkud si převezl dvě zlaté
medaile, získal ocenění stříbrného místa v anketě Nejlepší
handicapovaný sportovec roku 2018. Gratulujeme, přejeme hodně
úspěchů v dalších letech a děkujeme za výbornou reprezentaci
obce.

Volby do evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se konají volby do evropského parlamentu, proto si Vás dovolujeme poučit
o Vašem právu volit z domova do přenosné urny. Pokud Vám činí obtíže se dostavit do příslušné volební síně,
neváhejte zavolat před konáním voleb na obecní úřad na mob.: 725 031 287 nebo v době konání voleb zástupkyním
příslušných komisí a požádat o volbu z domova .
Výlet občanů po památkách UNESCO
Tradiční jarní výlet občanů obcí Jankova a Holašovice se uskuteční 7. května 2019. Cílem budou tentokrát
památky, které jsou, stejně jako Holašovice, zapsané na seznamu UNESCO – Třebíč a Žďár nad Sázavou. Odjezd
je naplánovaný na 6:45 z Holašovic a 6:50 z Jankova. V 10 hod. je objednaná prohlídka „Po stopách Santiniho“
ve Žďáru n. Sázavou. Oběd bude cca od 12:30. Kolem 14:00 je naplánovaný přejezd do Třebíče a zde prohlídka
baziliky sv. Prokopa, židovské synagogy a posléze pro zájemce prohlídka židovského hřbitova. Návrat cca 19.00 hod.
Zájemce prosíme o přihlášení p. Vaňkové na tel. čísle. 725 031 287 do 30. 4. 2019.
Holašovice přivítají veterány!
Během jara navštíví holešovickou náves historické motocykly a vozy, a to dokonce hned dvakrát. V sobotu
27. dubna se můžeme nejprve těšit na sraz veteránů
z let 1939 až 1979 vozidel tovární značky SIMCA, které
zde zastaví zhruba od 12:00 do 13:30 hod. v rámci
jarního srazu v autocampu Hoch na Hluboké
nad Vltavou
(více
informací
naleznete
na www.simcaklub.cz). Dva francouzské veterány
podepsal u příležitosti setkání s českými celebritami
herec Pierre Richard .
Opět v sobotu, 11. května, Holašovice uvítají
již poněkolikáté Veteran car club České Budějovice,
který pořádá již 49. ročník mezinárodní soutěže
historických vozidel Křivonoska 2019. Krátká zastávka
na návsi proběhne mezi 14:30 a 16:30 hod. Vozidla
přijedou ve směru od Nové vsi a dále pak budou
pokračovat směrem na Jankov. Věříme, že si obě akce
užijete a přijdete se na náves také podívat!
Pro majitele psů
Žádáme tímto všechny majitele psů, aby po svých chlupatých mazlíčcích nezapomínali uklízet
psí exkrementy. Igelitové sáčky jsou Vám k dispozici na odpadkových koších. Děkujeme.
Informace pro občany bydlící na návsi Historické návsi Holašovice UNESCO
Obecní úřad Jankov obdržel dopis a výzvu od monitoringu pracovníků NPÚ a MKČR památky UNESCO, kterou
tímto otiskujeme v plném znění. Upozorňujeme všechny obyvatele, aby toto stanovisko respektovali, jelikož se jedná
o veřejné prostranství podléhající podmínkám přísné památkové ochrany a režimu správy dle platného pam. zákona.
Není možné bez konzultace s uvedenými orgány a vlastníkem pozemků si zde realizovat „individuální lidovou
tvořivost“ v oblasti výsadby zeleně a umístění nevhodných prvků. Tímto žádáme dotyčné majitele usedlostí
o eliminaci a odstranění prvků uvedených ve výzvě z obecních pozemků.

Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3 roky. U kotlů
plynových se doporučuje provést alespoň 1x za rok servisní prohlídka, čištění. Kontrola spalinové cesty
je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s. r. o.. Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním
vykonávat kontroly na tyto značky kotlů: ABX, Agromechanika Lhenice, Atmos, Benekov, Buderus, Dakon,
Haas&Sohn, Kovarson, OPOP, Ponast, Rojek, Slokov, Verner, Viadrus, kotle zaniklých výrobců či domácí výroby.

zve 26. 5. příznivce Holašovického kuželníku na tradiční pouťový turnaj
začátek 10:00, předpokládaný konec 16:00
soutěžíme o zajímavé ceny

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
5. 4.

Hromadná revize kotlů

27. 4.

Sraz veteránů tovární značky SIMCA

30. 4.

Stavění máje v Jankově a Holašovicích

7. 5.

Výlet občanů obce do Třebíče a Žďáru na Sázavou

11. 5.

Veterán Rallye Křivonoska 2019

od 14:30 do 16:30 hod.

18. 5.

Obvodová soutěž v požárním sportu v Jankově

od 13:00 hod.

26. 5.

Pouť Holašovice

od 12:00 do 13:30 hod.

Pouťový turnaj v kuželkách

od 10:00 hod.

Mše Svatá v kapli Sv. Jana Nepomuského

od 14:00 hod.

1. 6.

Dětský den na návsi v Jankově

od 14:00 hod.

15. 6.

Pouť Jankov; Mše Svatá v kapli Sv. Víta

od 16:00 hod.

16. 6.

Odpolední fotbalové utkání legend (oslavy založení 60 let klubu SK Jankov)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

Jubileum oslaví:
3. 2.
15. 2.
6. 4.
14. 5.
17. 5.
1. 6.
1. 6.
11. 6.

Němcová Anna
Kortus Jan
Urbanová Vlastimila
Vén Marián
Řezníčková Anna
Eibl Jan
Melmer Emil
Bőhmová Květoslava

60 let
60 let
65 let
65 let
87 let
65 let
86 let
90 let

13. 6. Bürger Zdeněk

82 let

13. 6. Mühlpeck Stanislav

75 let

Navždy jsme se rozloučili:

Pondělí :

7: 00 – 12:00

Úterý :

12:30 – 16:00

Středa :

7:00 – 12:00

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

Pátek :

7:00 – 12:00

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec@jankovcb.cz

Bürger Jan
Narození:
Herman Pavel (syn Lenky Rendlové)
Vaňek Jakub

KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

Fungování knihovny v loňském roce:
Jako každoročně Vám přinášíme i zhodnocení fungování knihovny v loňském roce. Za rok 2018 bylo celkem
vypůjčeno 678 knih. Celkem je zde registrováno 16 členů, kteří navštívili knihovnu celkem 75krát. Děkujeme
za podporu a těšíme se na všechny nové – malé i velké – čtenáře.

