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Slovo starosty
Vážení spoluobčané !
Krajina pocukrovaná sněhem nás přenesla do zimy. Svíčky na adventních věncích pomalu odhořívají a
každý z nás si dělá malou roční bilanci. Jaký byl tento rok z pohledu obce? Začnu s tím, co se nepodařilo. Nepodařilo se nám získat grant na výměnu oken a kopelitových výplní v mateřské škole. Už podruhé jsme také vypadli, tentokrát o pouhých tři čtvrtě bodu ze žádostí o tzv. evropské peníze. Pomocí jich se měly vybudovat komunikace a chodníky v lokalitě V Rybníčkách. Žádost podáme samozřejmě znovu. Další žádost o dotaci z EU jsme
podali na rekonstrukci návsi, vybudování víceúčelové klubovny a dětského hřiště. Výsledek budeme znát
v březnu. A co se nám podařilo? V místní části Zdešov je v provozu úpravna vody. Její výstavba nás stála
4.650.751 Kč. Z toho dotace od Jihočeského kraje činila 1.400 000 Kč. Velké investice byly letos také v naší škole. I s příspěvkem na provoz dosáhly téměř dva miliony. Ke svým padesátinám dostala tato budova větší družinu,
nová okna a vchodové dveře. Vedle ní stojí nový přístřešek na venkovní vyučování a na zahradě mateřské školy
domeček na hraní. Mimo to mateřská škola dostala finanční dar ve výši 50.000 Kč od firmy Swietelsky. Bude
použit na obnovu nábytku pro děti, který je na pokraji životnosti. Za tento velkorysý dar bych rád poděkoval generálnímu řediteli ing. Františku Fryšovi. Z dotací byly také opraveny kapličky v Lovětíně, Nekrasíně a oplocení
okolo tenisových kurtů v Jarošově nad Nežárkou. Tady bych rád zopakoval, že se přizpůsobujeme aktuálním dotačním titulům. Proto se také opravují pro některé občany hůře stravitelné sakrální památky. Díky tomu, že obřadní síň jsme pronajali firmě Cháron, můžeme více investovat do obou hřbitovů. A tak už došlo k odvodnění horní
části nového hřbitova a zároveň posílení vodního zdroje, opravě střechy na obřadní síni a staré márnici. Opraveny
jsou i schody ke starému hřbitovu a výtluky na obecních komunikacích po celém katastru obce a jejich místních
částí.
Chtěl bych poděkovat členům zastupitelstva a všem pracovnicím a pracovníkům obce i jejích příspěvkových organizací za celoroční práci. Jejich jménem i Vám, milí spoluobčané, přeji příjemné prožití svátků vánočních, zdárné přežití silvestrovských oslav a pohodový průběh roku 2010.
Bohumil Rod

Informace z jednání 25. a 26. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo kromě obvyklých procedur schválilo :
• prodej ideální poloviny stavebního pozemku p.č. 33 a prodej pozemků p.č. 612/2 a p.č. 606/3
v k.ú. Zdešov
• aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2010-2028
• cenu vodného a stočného na rok 2010
• složení inventarizačních komisí
• opravu chybného určení hranice pozemků p.č. 108/7 a 108/9 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• příspěvek obce na opravu varhan v kostele sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou ve výši 50.000 Kč
• rozpočet obce na rok 2010
• prodej bytové jednptky čp. 147/4 v Jarošově nad Nežárkou
• odpis nedobytných pohledávek za léta 2006 a 2007
• Dodatek č. 7 ke Smlouvě o výpůjčce ZŠ a MŠ
Zastupitelstvo souhlasilo :
• s povolením fotovoltaické elektrárny na pozemku bývalé obalovny živičných směsí v k.ú. Jarošov nad Nežár
kou až po dokončení asanačních prací a následném vyjádření vodohospodářského orgánu životního prostředí
k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny
• s koupí pozemků pod místní komunikací v k.ú. Pejdlova Rosička
• s připravovanými projekty na rok 2010
• aby pozemky p.č. 6/1 a 6/2 v k.ú. Matějovec zůstaly v majetku obce
• s prodejem bytové jednotky čp. 147/4 v Jarošově nad Nežárkou
• s odpisem nedobytných pohledávek za léta 2006 a 2007
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Jarošovský zpravodaj
Aktuálně o odpadech

Místní poplatky za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadu se vybírají do 31. ledna 2010. Cena zůstává stejná jako v loňském roce - 500 Kč. Upozor ňujeme, že tuto
povinnost mají všichni občané, kteří mají trvalé bydliště v naší obci a jejích místních částech. Mají ji také vlastníci rekreačních objektů. V případě nezaplacení je obecní úřad ze zákona povinen tuto částku vymáhat.
Vzhledem ke změně zákona o odpadech bude ve sběrném místě přijímána jen stavební suť bez jiných
příměsí. U stavebního odpadu s různými příměsemi a eternitové krytiny jsou občané povinni zajistit si likvidaci
na vlastní náklady. Dále upozorňujeme občany, že stará okna má likvidovat firma provádějící jejich výměnu. Stejné je to i u eternitové krytiny. Do sběrného místa tedy okna přijmeme jen v případě, když bude sklo odděleno od
rámu bez kování. Automobilové pneumatiky vybíráme pouze od osobních automobilů, motocyklů a kol. Pneumatiky přijme obsluha dvora jen s oddělenými disky.
Otevírací doba ve sběrném místě je do 31.3. 2010 pouze v sobotu od 9-11 hodin. Mimo tuto dobu je
jeho zpřístupnění pouze na dobré vůli obsluhy sběrného místa. Rozhodně to není její povinnost, jak se poslední
dobou vzrůstající skupina občanů domnívá! Obsluha má i oprávnění v odůvodněných případech občany legitimovat a vyžadovat předložení dokladu o zaplacení poplatkuza likvidaci odpadu!
I v následujícím roce bude pokračovat mobilní svoz odpadu z místních částí. Pracovníci obce odvážejí
PET lahve a lahve z tvrdého plastu, papír, elektroodpad a nebezpečný odpad jen v řádně vytříděném stavu. Někteří lidé si bohužel tuto službu pletou s odvozem směsného odpadu. Občanům, kteří třídí odpad řádně, za Obec Jarošov nad Nežárkou děkuji.

Nové služby pro občany
Od 15.ledna 2010 rozšíří obecní úřad své služby občanům. Budou mít možnost ověření podpisu a využívat i ostatní plošně zaváděné služby Czech Pointu :
výpis z Katastru nemovitostí
výpis z Obchodního rejstříku
výpis z Živnostenského rejstříku
výpis z Rejstříku trestů
přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č.124/2008 Sb.
výpis z bodového hodnocení řidiče
vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH
výpis z Insolvenčního rejstříku
autorizovaná konverze dokumentů
datové schránky
CzechPOINT@office
Czech POINT – výpisy poštou

Zvonička v Nekrasíně
Jedním z dotačních titulů které jsme chtěli letos využít byl dotační program Jihočeského kraje na opravu sakrálních staveb, které nejsou památkově chráněny. Taková je zvonička v Nekrasíně. Její oprava byla vyčíslena na
107. 000 Kč. Požádali jsme o 50.000 Kč téměř s jistotou, že vzhledem k procentuálnímu rozložení a kvalitě projektu tuto částku dostaneme.
K našemu překvapení k tomu nedošlo. Projekt jsme strčili do šuplíku s tím, že to zkusíme příští rok. Na podzim
nás kontaktovali zástupci nadace ČEZ a oznámili nám, že 50.000 Kč na opravu zvoničky poskytnou coby dar.
Těsně před začátkem zimy došlo k opravě fasády, výměně střechy, dveří a melioračnímu odvodnění. Tyto práce
provedla firma Stavojih z Jindřichova Hradce.
Samozřejmě jsem také pátral po historii této zajímavé stavby. Kdysi jsem se někde dočetl, že byla postavena
nákladem bývalého nekrasínského občana žijícího v Americe.Ve státním archivu v Jindřichově Hradci je však
slavnostní listina podepsaná tehdejšími katolickými občany obce Nekrasín a farářem Janem Pechuškou, ve které
se o daru nepíše. Ale dočteme se v ní, že se začalo stavět 28. března, 25. června byla stavba dokončena, 2. července zkolaudována a 22. července slavnostně vysvěcena. Podepsaní občané ještě zavázali sebe a budoucí držitele
jejich statků péčí o tuto zvoničku. Ještě zbývá dodat letopočet. Toto vše se událo roku 1934...
starosta Bohumil Rod
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Srdce Jarošova bije pro všechny !
Dlouhodobé snažení našeho sdružení „Srdce Jarošova“ bylo korunováno prvním výrazným úspěchem.
Dozvěděli jsme se o programu s názvem Místo, kde žijeme, který každoročně vyhlašuje Nadace VIA a Nadace
České spořitelny, a který je dotován finančním příspěvkem ve výši 200 tis. korun. Přihlásili jsme se tedy do jeho
sedmého ročníku a byli vybráni ze 120 projektů jako jeden z 5 nejlepších. Znamená to tedy, že v průběhu příštího
roku společně s Vámi všemi uspořádáme mimo jiné i několik plánovacích setkání. Výsledkem setkání by měla
být podoba víceúčelového prostoru na louce mezi kostelem a hasičárnou v Jarošově. Bude jen na Vás, jestli zde
bude stát dětský koutek, hasičská dráha, taneční parket či vše dohromady. Pak už jen přiložíme společně ruce
k dílu a musí se to podařit.
Druhým želízkem v ohni je stále ještě žádost do Regionálního operačního programu Jihozápad
s podtitulem „úprava veřejných prostranství“. Žádost jsme podávali společně s obcí Jarošov a na výsledky řízení
si musíme počkat až do ledna příštího roku.
Všem našim fanouškům děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na Vás i v příštím roce.
Zdeněk Král

Vzpomínáme...
V těchto dnech si připomínáme 105. výročí úmrtí patrona naší knihovny spisovatele, vychovatele, pedagoga a upřímného vlastence kněze Františka Pravdy, vlastním jménem Vojtěcha Hlinky.
Narodil se 17. dubna 1817 v Nekrasíně. Po studiích krátce působil na faře v Jarošově nad Nežárkou. Podstatnou část svého života strávil v Hrádku u Sušice jako vychovatel dětí barona Sturmfedera. Tam také začal literárně tvořit. Byl průkopníkem venkovské povídky a uznáván takovými literárními velikány jako byl kromě jiných
např. K.V. Rais nebo Jaroslav Vrchlický. Některé jeho povídky si můžete půjčit v naší knihovně, která od 1. března 2007 nese jeho jméno.

Potulná pohádková země v Jarošově!
Pohádkové postavičky výtvarnice Vítězslavy Klimtové už řadu měsíců putují Českem a přinášejí radost
do duší všech návštěvníků knihoven. Před vánocemi některé z nich doputovaly i do naší Pravdovy knihovny.
V úterý 22. prosince je mezi námi stylově přivítají děti jarošovské školy. V pohádkových kostýmech kromě jiného vyslechnou i verdikt „ježibabí poroty“z řad členek Klubu čilých seniorů. Ta vybere nejzdařilejší kostým i dokončení „čarodějné“pohádky. Na děti čekají i záludné úkoly a jedno velké překvapení. Snad se poslední předvánoční školní den vydaří. Měl by být jedním z dárků jarošovské škole k jejím úctyhodných padesátým narozeninám. Výstava pohádkových postaviček zůstane v Pravdově knihovně až do 15. ledna 2010. Využijte proto příležitosti a přijďte se na ně se svými dětmi (nebo třeba i bez nich) podívat. Knihovna je kromě svátků otevřena každý
všední den od 17 do 19 hodin, v úterý již od 15 hodin.
Milena Kodýmová
knihovnice

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Co se chystá
2. ledna 2010

9. ledna 2010

letošní rok mizí v dáli,
my držíme v rukou klíč,
odemkneme s ním ten nový,
copak ten nám asi poví ...

???

30. ledna 2010

20. února 2010

27. února 2010

13. března 2010

Jarošov nad Nežárkou
3. ročník turnaje v Rapidšachu
Pravdova knihovna
prezentace 12,30 – 13 hodin
startovné 50 Kč
přihlášky na tel.č. 721269678
Jarošov nad Nežárkou
Tradiční hasičský ples
sokolovna
20 hodin
hraje Klaret
Zdešov
Tradiční vepřové hody s hudbou
sál kulturního domu
16 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Maškarní odpoledne pro děti
14 hodin
Maškarní ples
20 hodin
sokolovna
pořádají sportovci
hraje Studenská kapela
Zdešov
Hasičský ples
sál kulturního domu
20 hodin
hraje Malá muzika
Zdešov
Taneční zábava k MDŽ
sál kulturního domu
20 hodin
hrají Vrbovci

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
František Bouda z Jarošova nad Nežárkou
Karel Holický ze Zdešova
Jan Houška ze Zdešova
Miroslav Kopka z Jarošova nad Nežárkou
Božena Kubíková z Jarošova nad Nežárkou
Antonín Kučera z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Lejtnarová ze Zdešova
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Soukupová z Jarošova nad Nežárkou
Karel Vichr ze Zdešova
Ludmila Vokušová z Nekrasína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

