Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice duben 2021

Sdělení
p ro o b č a n y

obcí Jankov a Holašovice
Duben 2021

Hezké prožití Velikonočních svátků,
hodně jarního sluníčka,
pohody a hlavně zdraví
v této nelehké době
přeje starosta
a zastupitelé obcí
Jankov a Holašovice

1

Vážení spoluobčané,
jsou před námi nejvýznamnější křesťanské svátky VELIKONOCE, kdy Velký pátek
připadá na 2. dubna a Velikonoční pondělí
je 5. dubna. I letos ale svátky poznamenají
opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. V Česku nadále platí přísný nouzový stav
a pohyb lidí je omezen na okresy. Zdá se být
neuvěřitelné, že už je to rok. Letošní Velikonoce budou tedy podobné těm loňským, téměř shodná opatření totiž platila i během
během těch loňských. Museli jsme se obejít
bez koledování, bez návštěv či připíjení se
sousedy, bez hospody, zkrátka bez společenských aktivit a tradic. Nesmělo se do kostela a bohoslužby se vysílaly přes internet. To
nás vesměs čeká i letos.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem Zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara, zrození
a plodnosti.
Velikonoce mají velký význam. Podle katolické tradice začínají vigilií neděle Vzkříšení, která završuje Velikonoční triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty.
Trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha Svatého. Tak jako Letnice jsou
i Velikonoce tedy původně svátkem židovským.
Měl jsem představu, že o letošních Velikonocích slavnostně otevřeme a vysvětíme při Mši
svaté krásně nově zrekonstruovanou kapli sv.
Jana Nepomuckého v Holašovicích. Musíme
však tento slavnostní akt odložit stejně
jako řadu dalších aktivit, které byly na
jarní měsíce naplánovány.
Ano, můžete podotknout, že „relativně v klidu“, bez náporu turistů a snad již konečně
zdárně dokončíme zhruba jeden a půl roku
trvající akci „Stavbu kanalizace a ČOV“, která je pro obě obce obrovskou všeobecnou
zátěží, dořešíme a napravíme s tím i celou
řadu protipovodňových opatření a doladíme
další terénní či stavební nedostatky, které
byly při této akci identifikovány. Zdokumentujeme si a zakreslíme, kudy vedou veškeré inženýrské sítě. Věřím, že se tak stane,
do konce dubna, kdy bychom chtěli dokončit plánované stavební práce, aktuálně asi
na nejvíce problematické části této stavby,
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kterou je kanalizační stoka v Holašovicích
na „Vinglu“. Před dokončením jsou práce
na ČOV v Jankově a v nejbližších týdnech
dojde k aktivaci obou ČOV. Na květen jsou
pak naplánovány zbývající terénní úpravy
a začišťovací práce a předání Díla do Zkušebního provozu.
Zastupitelstvo bylo nuceno z důvodu nejistoty přísunu finančních prostředků z výběru sdílených daní v letošním roce a identifikovaných víceprací na stavbě kanalizace
a ČOV přehodnotit některé letošní plánované investiční i neinvestiční akce a dát přednost zdárnému dokončení této náročné akce.
Z tohoto důvodu byla starostou obce vyjednána bezúročná půjčka ve výši 1.650.000 Kč
na krytí zvýšených nákladů této akce na deset let od Jihočeského vodárenského svazu
(nikoli od ČEVAKu). Obci tato půjčka významně pomůže k dokončení této akce.
Byl dohodnut plán dokončovacích úprav
na návesních sjezdech v Holašovicích.
Se zhotovitelem prací, firmou Prescis Building SE bylo dohodnuto, že budou provedeny práce tak, aby došlo ke stabilizaci
sjízdnosti vjezdů (doplnění kamenů) a terénním úpravám. Opatření by měla být
souhrnně provedena do poloviny měsíce
dubna 2021. Bude provedeno osetí travinou.
Tímto žádáme dotčené občany, aby byli
maximálně šetrní při vjíždění do svých
stavení, auta odstavovali na dobu určitou na tomu určených odstavných plochách a neparkovali nikde v prostoru návsi
(budeme vše upravovat o osívat).
Situaci ohledně možnosti pořádání letošního ročníku Selských slavností intenzivně
řešíme s ohledem na současnou epidemickou situaci. Pokud to situace dovolí, připravuji ještě jednu velice zajímavou a jedinečnou kulturní akci v Holašovicích.
Toto je jen krátký výčet aktivit od začátku
tohoto roku, samozřejmě řešíme celou řadu
dalších témat jako je pasportizace komunikací a dopravního značení, konečné dořešení Změny č.2 Územního plánu, řešíme další
úpravy na vodních zdrojích v Holašovicích,
protipovodňové úpravy v Jankově, způsob
nastavení provozování kanalizace a ČOV

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice duben 2021

ve zkušebním provozu, opravujeme a rozšiřujeme mobiliář v Holašovicích a celou řadu
dalších akcí a činností, abychom byli připraveni na rozvolnění opatření po koronaviru.
Přeji Vám všem hodně zdraví, opatrujte se

a věřím, že to vše zdárně zvládneme. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte
obrátit.
Příjemné jarní dny Vám za celé zastupitelstvo přeje
Jan Jílek – starosta

Důležité informace a pokyny pro občany
Jankov, Holašovice - kanalizace a ČOV - odpojení stávajících septiků a přepojení nemovitostí
Vážení majitelé nemovitostí,
V současné době probíhá výstavba kanalizace a ČOV v obci Jankov a Holašovice. Od května/
června 2021 začne roční zkušební provoz ČOV a nového kanalizačního sběrače. V úsecích
nově vybudované kanalizace byly pak na části území obce vysazeny kanalizační přípojky
pro odvádění splaškových odpadních vod z přilehlých nemovitostí.
V rámci zkušebního provozu je potřebné, aby bylo postupně, ze strany majitelů nemovitostí, provedeno odpojení stávajících septiků a domovních ČOV tak, aby splaškové odpadní
vody z nemovitostí odtékaly domovním kanalizačním systémem mimo tyto septiky a ČOV.
Dále je potřebné, aby u těch nemovitostí, u kterých byly vysazeny nové kanalizační přípojky, majitelé nemovitostí zajistili provedení přepojení splaškových odpadních
vod z nemovitostí do těchto nových přípojek, rovněž s vyřazením domovních septiků
a ČOV z provozu.
Nové napojení nebo přepojení kanalizačních přípojek by mělo po dohodě s obcí proběhnout
od července nejdéle do poloviny listopadu 2021, a to z důvodu reálného posouzení zkušebního provozu nové ČOV.
Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na kanalizaci je ze strany majitelů nemovitostí
nutné respektovat Technické požadavky, které níže uvádíme a dále příslušné zákony a technické normy.
Níže si Vám dovolujeme uvést nejdůležitější body z Technických požadavků na vnitřní
kanalizaci a na kanalizační přípojky, které je nutno dodržet při odpojování stávajících
septiků a při přepojování nemovitostí na nově vybudované splaškové kanalizační přípojky:

Činnosti v průběhu realizace (smluvní část):
J e nezbytné, aby každý majitel nemovitosti, který bude chtít být na kanalizaci napojen
podal na obecní úřad Jankov ŽÁDOST o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci.
Tuto žádost dostanete během měsíce dubna do svých poštovních schránek nebo bude
ke stažení na našich www stránkách www.jankovcb.cz.
Dále je nezbytné, aby každý majitel nemovitosti, která má být na kanalizaci připojena
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ohlásil tuto skutečnost na obecní úřad a uzavřel s Obcí Jankov Smlouvu o odvádění odpadních vod. Návrh smlouvy Vám opět připravíme.

Činnosti v průběhu realizace (technická část):
 le odst. 3, § 18, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění
D
není dovoleno vypouštět do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod odpadní vody
přes domovní septiky a domovní čistírny odpadních vod. Existující septiky (či jímky
s přepady), či domovní čistírny odpadních vod proto musí být plně vyřazeny z provozu.
 dpojení stávajících septiků anebo napojení na předbudovanou část splaškové kanaliO
zační přípojky bude provedeno pouze se souhlasem obce Jankov – odpovědná osoba
Ing. Miroslav Návara 775 206 003 nebo Ing. Jan Jílek 775 106 025. Řádné provedení odpojení septiků anebo napojení na předbudovanou část splaškové kanalizační přípojky bude
na místě písemně potvrzeno pracovníkem/zastupitelem obce. Podotýkáme, že odpovědná osoba musí vidět přepojení DČOV nebo septiku/jímky a fyzické napojení na kanalizaci. Na kanalizaci nesmí být napojeny žádné dešťové nebo povrchové vody.
 ikvidace odpadních vod ze septiků, jímek a domovních čistíren odpadních vod bude
L
prováděna jen na základě písemné objednávky žadatele. Pro občany obce byla sjednána
speciální cena za odvoz, kdy kontaktní osoba za společnost ČEVAK a.s. je technický pracovník dopravy, pan Petr Masař, tel. 602 657 239, petr.masar@cevak.cz. Doporučujeme
se domluvit více majitelů nemovitostí a optimalizovat tak cenu vývozu.
J e přísně zakázáno (pod hrozbou vysoké pokuty) vypouštění obsahu septiku
a jímek do kanalizace na ČOV – došlo by k přetížení čistírny a celá by zkolabovala. Vývoz celé ČOV a nové nastartování by stálo velice vysoké finanční prostředky. Vývoz může
provést i jiná firma, ale je potřeba doložit doklad o likvidaci. Cena za vývoz septiku je cca
3 - 4 000 Kč.
 a ležaté domovní kanalizační přípojce musí být zhotovena revizní šachta (minimálně
N
půdorysného průměru 400 mm) nebo osazen čistící kus umožňující v případě akutní potřeby bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou
vodou. Šachtu nebo čistící kus je třeba umístit na pozemku majitele nemovitosti a to co
nejblíže k hranici pozemku (do 2 m od hranice pozemku) nebo k obvodové zdi (tvoří-li
tato hranici pozemku).
Minimální vnitřní profil kanalizační přípojky je DN 150 mm.
 plašková kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu (minimální
S
sklon pro přípojky DN 150 je 2% a pro přípojky DN 200 1%), v přímém směru.
 zemí nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí
Ú
být zastavěné ani osázené stromy. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce
jen se souhlasem provozovatele kanalizace.
 o přepojení splaškových vod z nemovitosti do nově předbudované splaškové kanalizačP
ní přípojky bude zástupci obce Jankov majitelem nemovitosti doložen zákres skutečného
provedení splaškové kanalizační přípojky, včetně zákresu revizní šachty.
Vážení majitelé nemovitostí, věříme, že naší vzájemnou spoluprací a součinností budou uskutečněny výše zmíněné kroky tak, aby odpadní vody z naší obce byly odváděny a čištěny v souladu s požadavky životního prostředí. V případě potřeby doplnění,
či upřesnění se neváhejte na nás obracet.
Za zastupitelstvo obce
Jan Jílek – starosta
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Stav připravovaných a realizovaných akcí včetně
jejich případné grantové podpory za rok 2021
Stav

Grantový program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Žádost o dotaci
ve výši/přidělaná
dotace vč. DPH

Podána žádost

Grant POV – JčK

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

Příprava VŘ

Rozpočet obce a výše uvedený
dotační titul JčK POV

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

V realizaci /
schváleno

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2021

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle
smluvních podmínek

Příprava akce

Finacování akce viz výše uvedený
dotační titul

Selské slavnosti Holašovice
2021 - předpoklad

Žádost podána

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

Kompenzace ušlých tržeb
za prodej vytěženého dřeva
za r. 2020

Realizace akce
průběžně 2021

Rozpočet obce

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

Příprava akce

Rozpočet obce

Nový parket k podiu Selské
slavnosti Holašovice

Odloženo na r. 2022

Rozpočet obce

Vybudování pergoly
u formanky Jankov

Monitoring

Rozpočet obce

Posílení vodních zdrojů pro
zásobování obyvatel pitnou
vodou osada Holašovice

Rozpočet obce

"Vícepráce kanalizace (PD
tlaková kanalizace k Dobešům
+ plánovaná výstavba nových
RD Holašovice) – bez možnosti
získání dotace vč. opravy
komunikace "

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

1 600 000,00 Kč

Realizace akce

Rozpočet obce

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

47 880,00 Kč

V relizaci - průběžně

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

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

Vyúčtování akce
- dotace přiznána
a akce
předfinacována
v r. 2020

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

Rekonstrukce návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého
Holašovice UNESCO

1 873 687,00 Kč

V realizaci

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

Podpis smlouvy

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

V realizaci

Rozpočet obce

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

Příprava akce

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

300 000,00 Kč

580 000,00 Kč

500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
200 000,00 Kč

300 000,00 Kč

80 000,00 Kč

650 000,00 Kč

65 000,00 Kč

1 280 000,00 Kč

4 814 260,00 Kč

3 000 000,00 Kč
11 637 140,00 Kč

11 430 503,99 Kč
206 636,01 Kč

Plné znění zápisů/usnesení ze zastupitelstev obce Jankov naleznete na
http://www.jankovcb.cz/urad-obce/vyhlasky-a-narizeni/zapisy-zastupitelstva/
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Aktuální informace o financování akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
Zde přinášíme informaci o aktuálním vynaložení a čerpání finančních
prostředků z dotačních titulů, úvěrové
smlouvy či rozpočtu obce na uvedenou stavbu včetně všech finančních informací o uza-

vřených smlouvách. Smlouvy v plném znění
najdete na www.jankovcb.cz
http://w w w.jankovcb.cz/urad-obce/v yhlasky-a-narizeni/smlouvy-obce/2019/
Celkové náklady
na realizaci akce
bez DPH

Shváleno/v realizaci
Shváleno/v realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr
a níže uvedené dotační tituly
GP Mze - Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov a Holašovice

Shváleno/v realizaci

Individuální dotace JčK -

Shváleno/v realizaci

Smlouva BOZP

Shváleno/v realizaci

Smlouva TDS

Shváleno/v realizaci

Úvěrová smlouva ČS a. s.

Úvěrová smlouva
ČS a. s.

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/181
F219/206
F220/4
F220/51
F220/80
F220/115
F220/134
F220/149
F221/7
F221/8

Čerpání dotace MZe

Vlastní zdroje
- účty obec Jankov

Smlouva BOZP
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Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/171
F220/12
F220/23
F220/33
F220/34
F220/73
F220/79
F220/90
F220/102
F220/114
F220/134
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/171
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
+ Dodatek č. 1
FA122111191
FA121902203
FA120603204
FA120204205
FA120505206
FA120806207
FA121007208
FA121008209
FA1209092010
FA1208102011
FA1201122013
FA1215032114

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
Datum vystavení
15. 11. 2019
12. 12. 2019
14. 1. 2020
10. 2. 2020
5. 6. 2020
3. 8. 2020
3. 11. 2020
1. 12. 2020
5. 1. 2021
5. 2. 2021
5. 2. 2021
Datum vystavení

Přidělaná dotace
bez DPH

38 708 927,84 Kč
26 011 000,00 Kč
3 715 800,00 Kč
160 200,00 Kč
335 000,00 Kč
8 982 127,84 Kč
Výše úvěru

Čerpání bez DPH

13 000 000,00 Kč
10 255 204,61 Kč
8 958 793,32 Kč
7 724 122,18 Kč
7 352 352,43 Kč
7 076 555,33 Kč
6 799 517,71 Kč
5 634 272,99 Kč
4 821 511,42 Kč
3 937 522,81 Kč
4 522 273,23 Kč
Výše dotace

2 744 795,39 Kč
1 296 411,29 Kč
1 234 671,14 Kč
371 769,75 Kč
275 797,10 Kč
277 037,62 Kč
1 165 244,72 Kč
812 761,57 Kč
584 750,42 Kč
299 238,19 Kč
Čerpání bez DPH

26 011 000,00 Kč
18. 11. 2019
6. 3. 2020
3. 4. 2020
7. 5. 2020
5. 6. 2020
14. 7. 2020
3. 8. 2020
1. 9. 2020
5. 10. 2020
3. 11. 2020
1. 12. 2020
Datum vystavení

23 511 000,00 Kč
21 920 687,29 Kč
19 568 056,46 Kč
16 591 645,91 Kč
14 588 372,87 Kč
12 529 871,78 Kč
11 089 988,03 Kč
10 532 861,25 Kč
4 992 048,62 Kč
1 381 299,72 Kč
0,00 Kč
Platba

2 500 000,00 Kč
1 590 312,71 Kč
2 352 630,83 Kč
2 976 410,55 Kč
2 003 273,04 Kč
2 058 501,09 Kč
1 439 883,75 Kč
557 126,78 Kč
5 540 812,63 Kč
3 610 748,90 Kč
1 381 299,72 Kč
Čerpání bez DPH

18. 11. 2019
Datum vystavení

Smluvní částka

4 491,54 Kč
Čerpání bez DPH

220 200,00 Kč
21. 11. 2019
19. 2. 2020
6. 3. 2020
2. 4. 2020
5. 5. 2020
8. 6. 2020
10. 7. 2020
10. 8. 2020
9. 9. 2020
8. 10. 2020
1. 12. 2020
15. 3. 2021

200 000,00 Kč
190 000,00 Kč
180 000,00 Kč
170 000,00 Kč
160 000,00 Kč
150 000,00 Kč
140 000,00 Kč
130 000,00 Kč
120 000,00 Kč
110 000,00 Kč
100 000,00 Kč
70 000,00 Kč

20 200,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice duben 2021

Datum vystavení
Smlouva TDS

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice +
Dodatek č. 1
FA132111191
FA131902203
FA130603204
FA130204205
FA130505206
FA130806207
FA131007208
FA131008209
FA1309092010
FA1308102011
FA1301122013
FA1315032114

Smluvní částka

Čerpání bez DPH

455 000,00 Kč
21. 11. 2019
19. 2. 2020
6. 3. 2020
2. 4. 2020
5. 5. 2020
8. 6. 2020
10. 7. 2020
10. 8. 2020
9. 9. 2020
8. 10. 2020
1. 12. 2020
15. 3. 2021

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

415 000,00 Kč
395 000,00 Kč
375 000,00 Kč
355 000,00 Kč
335 000,00 Kč
315 000,00 Kč
295 000,00 Kč
275 000,00 Kč
255 000,00 Kč
235 000,00 Kč
215 000,00 Kč
155 000,00 Kč

40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
60 000,00 Kč
35 528 168,73 Kč

Celostátní sčítání lidu
V Česku se po deseti letech opět koná
sčítání lidu. Celostátní akce začala o půlnoci
z pátku 26. 3. na sobotu 27. 4. a potrvá až do
11. 5. Lidé budou moci své údaje vyplnit online
nebo tradičně prostřednictvím papírového
tiskopisu. Vyplnění formuláře by mělo zabrat
okolo 15-20 minut.
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou
za deset let a jeho cílem je získání přesných
a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Jde o největší statistické šetření, které se
na našem území koná už od roku 1869. Stejně
jako všechna předchozí sčítání v historii samostatné České republiky zajišťuje i sčítání
v roce 2021 Český statistický úřad.
Sčítání lidu je povinné pro všechny obyvatele České republiky. Sečíst se je zákonnou povinností každého občana a cizince, který má
v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.
Sčítací formuláře můžete vyplnit z domova
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem
nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo
se nesečte online mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude muset mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit listinný sčítací formulář.
Na stránkách Českého statistického úřadu se
můžete podívat, jak vypadá vyplněný vzor formuláře pro domácnost a pro osobu, i najít návod, jak s ním pracovat a orientovat se v něm.
K dispozici jsou i cizojazyčné sčítací formuláře.

Online lze své údaje vyplnit prostřednictvím
elektronického sčítacího formuláře, který je
dostupný přes webové rozhraní nebo i přes
mobilní aplikace pro Android a iOS.
Elektronické sečtení je podle statistiků jednodušší. Odpovědi totiž není nutné vypisovat, stačí jen vybírat z nabídky. Zvládnou to
tak údajně i lidé se základní znalostí internetu.
Tištěný formulář (17. 4. – 11. 5. 2021)
Papírové tiskopisy budou k vyzvednutí
na většině pošt (budou k dispozici i na obecním úřadě v Jankově) nebo je doručí v předem
oznámeném termínu sčítací komisaři. Vyplněný formulář v odpovědní obálce následně vhodíte do kterékoliv poštovní schránky
nebo odevzdáte na určených kontaktních
místech.
Co budete k vyplnění potřebovat?
Než začnete sčítací formulář vyplňovat,
je dobré si připravit:
 bčanský průkaz, cestovní pas nebo nao
příklad elektronický občanský průkaz
informaci o rodném čísle a datu narození
osob, za které formulář vyplňuji
i nformaci o obvyklém bydlišti rok před sčítáním a prvním obvyklém bydlišti po narození
informace o velikosti bytu v m2, způsob
jeho vytápění a zdroj energie/druh paliva
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Glosa starosty obce...
Vysilující „srážky s blbcem“
Jak je patrné z výše uvedených témat,
tak se rozhodně jako samospráva ani
v této „blbé“ době vůbec nenudíme. Kromě náročného boje orientace se v záplavě
nových nařízení, vyhlášek a legislativy
a práce na zdárném d tažení všech rozpracovaných akcí, se snažíme hájit zájmy
a práva obce i Vás občanů na frontách dotčených úřadů a poskytovatelů různých
forem dotací či firem, které nabízejí obcím v mnoha případech zbytečnou službu.
O to jsou pak smutnější bojůvky odehrávající se takříkajíc na domácí půdě. Velice
lakonicky a stručně bychom mohli nadneseně pro tyto situace použít termín „srážka s blbcem“.
Jak říkají někteří mí kolegové, tyto vysilující střety rozhod jí často o budoucnosti
dobře míněných projektů, kterým člověk
věnuje mnoho drahocenné energie a času,
mnohdy na úkor své rodiny, své práce
a dalších příjemnějších životních záležitostí.
Všichni to známe „můj dům, můj hrad“,
ale „hradem“ obce je vše co je mimo tento
soukromě vytyčený prostor. Někdy bohužel, v zásadě Bohu díky.
Známe to všichni, když jsme se bavili o potřebách kanalizace a dalších návazných
aktivitách jakou je např. oprava místních
komunikací nebo vjezdů do soukromých
objektů, tiše přikyvujeme, ale po špičkách
pak přecházíme k sousedům, kde tyto situace nabývají zcela jiného rozměru.
To, že se nedostanu 14 dní nebo měsíc autem před svůj dům, protože je to tam rozkopané, to že vjezdy jsou nekomfortní,

z důvodu technického postupu prací, to
že kontejnery na tříděný odpad jsou daleko apod., to vše a řada dalších domácky
nepohodlných věcí a situací jde většinou
na vrub a hlavu starosty. A co hůře jsou
zde někteří spoluobčané, kteří to nikdy
nepochopí a jde jim jen a pouze o svůj zájem a pohodlí. Nikoli o ten veřejný a všeobecný.
Ano, řeknete si, že toto nemá řešení a je
potřeba to přehlížet a „hodit za hlavu“. Ono
to ale není tak jednouché. Tito jednotlivci
totiž mají svůj „osobitý“ pohled na svět,
na řízení obce a samosprávu, na sousedy,
myslí jen na sebe sama, jsou oportunističtí, zpovykaní a řeší jen svůj problém.
A toto je právě situace, která bere energii, chuť a pozitivní myšlenky ve snaze věci a obec posouvat dopředu, chovat
se koncepčně a racionálně způsobem
řádného hospodáře.
Musím říct, že v posledních letech se s tímto přístupem setkávám čím dál častěji.
Dialog je věcí demokracie a jsem na něho
připraven i na to vysvětlovat a zdůvodňovat, ale na druhé straně musí být snaha
to chtít poslouchat a případně i přijímat.
A musím mít zájem a vůli případně i mimo
ten „svůj hrad“ něco chtít udělat pro blaho
toho „hradu“ obecního a tím i přeneseně
vlastního.
Toto ale u těchto lidí jednoznačně postrádám. Naštěstí je jich mezi námi opravdu
jen pár a to je pozitivní ...
Děkuji Vám, že v tom jste s námi
Ing. Jan Jílek – starosta

Výlet pro seniory
Bohužel, zatím nám epidemie v České republice neumožnuje jet na tradiční
každoroční výlet seniorů.
Pokud se situace zlepší, rádi výlet připravíme a společně si ho užijeme.
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Výzva pro občany obcí
Jankov a Holašovice

Do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se v České republice každoročně zapojuje
velké množství obcí a škol.
Pojďme se společně, ale v dnešní koronavirové době každý sám, také připojit!
Pytle a rukavice, jsou na obci k dispozici.
Pojďme si uklidit za humny. Stačí, když si na vycházku do probouzející se přírody,
vezmeme rukavice a pytel na odpadky. Materiálu kolem silnic najdeme víc než dost.
Uvidíte, že z vycházky přijdete posíleni na těle i na duchu a s dobrým pocitem!
Děkuji všem dětem, které se v sobotu 27. 3. zúčastnily.
Je vidět, že jim není příroda lhostejná.
Marie Vaňková

Omezená rychlost v obci
Omezení rychlosti na pozemních komunikacích v Česku není žádná novinka, ale novelizovaná vyhláška číslo 223/1997 Sb., účinná
od 1. října 1997, kdy byla rychlost v obci snížena ze 60 km/h na 50 km/h.
Občané Jankova, kteří vyjíždějí od svých
domů, těžko dosáhnou 50 km rychlosti.

To ovšem neplatí o projíždějících, hlavně
od Holašovic směr Čakovec a přijíždějících
do Jankova od Čakova. Zřejmě ještě nečetli
novelizovanou vyhlášku z roku 1997.
Chovejme se k sobě ohleduplně, nikdy nevíme, zda malé dítě, či domácí mazlíček nám
v obci nevběhnou pod kola.
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SK JANKOV
Amatérský fotbal již od půlky října díky nedobré Covidové situaci v Česku musel nechtíc stranou a takzvané světlo na konci
tunelu je v nedohlednu. Byť se fotbalový
svaz snaží o různá řešení, vládní opatření jsou striktně proti. A tak je jen otázkou,
co s amatérským fotbalem bude, až bude
zpátky povolen. Očekávat lze zaniknutí několika klubů, úbytek fotbalistů z řad mládeže,
dlouhá pauza se samozřejmě projeví i na kvalitě samotné hry.
Co se týče našeho SK Jankov, tam je situace
zhruba následující. „A“-tým od zmiňované
půlky října do konce roku v podstatě spal.
Od 5. 1. najeli hráči na individuální režim,
který jim realizační tým připravuje na každý týden zvlášť. Očekávalo se, že od února by se přešlo ke společným tréninkům…
Poté od března… Bohužel situace není dobrá
a start jak společných tréninků, tak návrat
k mistrovským zápasům se stále jen oddaluje. „Od 5. ledna kluci individuálně pracují podle pokynů trenérů a přes různé aplikace jim
posílají jakousi zpětnou vazbu, kolik a v jaké
zátěži toho natrénovali. Touto cestou je musím pochválit, drtivá většina z nich to odmakala všechno, ale najdou se i výjimky, kteří to
šidili. Nicméně nyní absolvují již třetí měsíc
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„individuálu“ a s vědomím toho, že start soutěže je v nedohlednu, je to nepříjemné a nezáživné pro nás pro všechny“, komentuje dění
v klubu vedoucí týmu Petr Maxa. Nejnovější
zprávy říkají, že restart sezóny 2020/2021 by
měl nastat koncem dubna, ale jsme realisté
a příliš s tím nepočítáme. Obdobně je na tom
i béčko s dorostem.
I přes tyto komplikace však dochází ke změnám v kádru či jiným novinkám. Během zimního přestupového období opustil Jankov
nejproduktivnější hráč podzimu Martin Popelka, jenž se rozhodl vyzkoušet si zahraniční angažmá. Na druhou stranu vedení klubu
jedná o příchodu dvou hráčů, Pavla Prennera ze Lhenic a Pavla Mizery z Lipí, kteří by
byli pro tým velkým přínosem. Až se znovu
rozjedou soutěže, budeme vídat naše chlapce v nové sadě dresů, kterou si nadělili pod
stromeček (viz foto). Další z novinek je, že se
pracuje na novém vzhledu webových stránek,
které tak již brzy dostanou nový modernější
kabát.
Děkujeme Vám všem za stálou podporu
a přejeme Vám, abyste tuto těžkou dobu
zvládli hlavně ve zdraví!
www.skjankov.cz

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice duben 2021

Komunální odpad
Za loňský rok obec zaplatila celkem 431 828,06 Kč.
 a svoz komunální odpadu to bylo 249 168,19 Kč, za plasty 59 115 Kč,
Z
za papír 22 028,71 Kč, za sklo 9 487,50 Kč, za kov 3 795 Kč,
za olej 2 032,80 Kč a za nebezpečný odpad 29 365,86 Kč.
Skládkování stálo 56 835 Kč.
Za třídění odpadů nám firma Eko-kom vyplatila 46 962,50 Kč.
Výběr od občanů a podnikatelů činil 238 289 Kč.
Kontejner na nebezpečný odpad bude v obcích přistaven 7. 5. 2021.

Diakonie BROUMOV
Rok se s rokem sešel a Diakonie Broumov nás oslovila,
zda bychom se opět nepřipojili do sbírky.
Do 9. 4. 2021 můžete na OÚ přinést veškeré oblečení, ložní prádlo, kabelky,
domácí potřeby, zkrátka to, co doma nepotřebujete.

Statistika pohybu občanů
v našich vesnicích za rok 2020
Do našich vesnic se přistěhovalo deset nových občanů.
Odstěhovali se tři občané. Zemřeli čtyři občané.
Narodili se dva občánci.
Na konci roku 2020 měl Jankov 245 občanů, Holašovice 146 občanů.

Holašovice v předválečné době...

… a dnes v koronavirové době

Druhý snímek je pořízen v sobotu 6. března 2021 ve 13 hodin.
Zvláštní, na návsi není žádný turista
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubileum oslaví
14. 1.

Petr Svoboda

60 let

22. 1.

Anna Postlová

81 let

4. 2.

Alžběta Jílková

70 let

4. 3.

Václav Holub

91 let

9. 3.

Milena Hálová

60 let

31. 3.

Anastázie Eiblová

75 let

21. 4.

Hosnedl Jiří

70 let

13. 5.

Eiblová Kristína

75 let

17. 5.

Řezníčková Anna

89 let

25. 5.

Řezníčková Alena

60 let

Melmer Emil

88 let

11. 6.

Böhmová Květoslava

92 let

13. 6.

Bürger Zdeněk

84 let

19. 6.

Eiblová Zuzana

60 let

1. 6.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

Navždy nás opustila
Marie Bürgerová

Naše nové občánky vítáme
a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

KONTAKTY NA OÚ

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Tel.:
387 982 133
GSM:
725 031 287
Email: obec@jankovcb.cz

7: 00 – 12:00
12:30 – 16:00
7:00 – 12:00
12:30 – 18:00
7:00 – 12:00

KNIHOVNA OTEVŘENA
Úterý

Josefínka Bečvaříková
z Jankova

16:00 – 18:00
Pepíček Hála
z Holašovic

Sdělení pro občany obcí Jankov a Holašovice vydává a texty autorizuje obec Jankov.
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.
Distribuováno zdarma. Sazba, grafická úprava a tisk: TYPODESIGN s.r.o.
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www.jankovcb.cz

