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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Je za námi první polovina roku 2012 a před sebou máme pouťová a jiná veselí již tradičně k létu a našemu okolí náležící. Pro obec bude toto období význačné tím, že dojde k realizaci největší investiční akce od roku
2005. Tehdy byla ukončena výstavba kanalizace v Jarošově nad Nežárkou. V polovině července se započne s plánovanou výstavbou ZTV pro 14 rodinných domů v jihozápadní části Jarošova na Tyšlerově kopci za vysoutěžených 7 385 000 Kč. Do zimy by tak mělo dojít k uložení plynových, vodovodních a kanalizační řádů
s přípojkami a následné výstavbě povrchu komunikací. Nejpozději do července příštího roku by měly být uložené
i elektrické řád a přípojky v režii firmy EON spolu s veřejným osvětlením za peníze obecní. Původním záměrem
bylo vybudování ZTV pro 17 rodinných domů. Vzhledem k tomu, že vlastník čtyř soukromých pozemků odstoupil od smlouvy, bude připojeno jen 13 pozemků v majetku obce. Celá anabáze kolem tohoto prostoru by tak po 22
letech měla snad už být konečně uzavřena. V současné době probíhá administrativní proces prodeje parcel pro
prvních šest zájemců.
Další, drobné investiční akce se uskuteční díky získaným dotačním titulům od Jihočeského kraje. Je to
130000 Kč z programu POV na opravu úseku místní komunikace v lokalitě U Buzků (spoluúčast obce 130000
Kč), 200000 Kč na výstavbu diváckého zázemí a výměnu fotbalových branek fotbalového hřiště v Jarošově
(spoluúčast obce 50 000 Kč), 37 000Kč na výměnu oken služebního bytu v sokolovně (spoluúčast obce
13 000Kč) a 20 000 Kč na restaurování obrazů Panny Marie a svaté Notburgy umístěných v kapli Nanebevzetí
Panny Marie ve Zdešově (spoluúčast obce 17 860 Kč). Příspěvky z grantových programů jsou rok od roku díky
obrovským převisům poptávky obcí výrazně kráceny. Přesto by byla velká škoda je nevyužít. Při nekonečné
údržbě obecního majetku je každá koruna získaná navíc přínosem. Věřme, že nové zastupitelstvo Jihočeského
kraje vzešlé z podzimních voleb přehodnotí současnou grantovou politiku a bude finance směrovat do těch nejpotřebnějších odvětví, jimiž jsou komunikace, vodohospodářská infrastruktura a nemovitosti. A také snad dojde konečně k spravedlivějšímu rozpočtovému určení daní, kde by si obce naší velikosti polepšily v příjmech o částku
přesahující dva miliony.
Přeji vám příjemně prožitou dovolenou, ať už ve světě, v českých luzích a hájích, anebo doma na zahrádce a těším na setkání na některé z pořádaných akcí v Jarošově a jeho místních částech.
Bohumil Rod
starosta obce

Aktuálně z obce
Všichni jistě chceme, aby okolí našeho bydliště bylo oku lahodící. Občanům, kteří se starají i o přilehlé či
jiné pozemky, bych rád poděkoval. Bohužel ale jsou mezi námi i tací, kteří mají svůj pozemek jak ze škatulky a
na obecním za plotem v lepším případě založí kompost, v horším skládku všeho možného. Věíme, že těch druhých bude postupně ubývat.
Žádáme nájemce hrobů na starém i novém hřbitově, aby neukládali v jejich okolí žádné předměty, většinou se jedná o různé skleněné nádoby. Ty pak mohou zranit pracovníky údržby při sečení, případně poškodit
techniku nebo okolní hroby.
Vcelku nekonečný příběh vysvětlování je svoz tříděného odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu
z místních částí kromě Zdešova. Občané si stále pletou tuto službu s odvozem odpadu směsného, nebo tuto skutečnost nechtějí vzít na vědomí. S konečnou platností oznamujeme, že pracovníci obce budou tento odpad zanechávat na místě. Bohužel stejná situace je i u kontejnerů na PET lahve v Jarošově. Děkujeme proto všem občanům, kteří třídí poctivě.
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 14. a 15. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých zasedáních kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech :
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 272/26 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 796/24 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• záměr prodeje obecních pozemků p.č. 178/2, 238/6, 2021, část p.č. 178/1 a 260 v k.ú. Pejdlova Rosička
• záměr směny části soukromého pozemku p.č. 2164 a části obecního pozemku p.č. 2161 v k.ú. Hostějeves
• prodej obecních pozemků p.č. 1086/8, 1086/5, 1086/3, 1086/14, 1086/15, 1086/16 a 1086/17 v lokalitě
Tyšlerův kopec v k.ú. Jarošov nad Nežárkou za cenu 430 Kč/m2 v souladu se schválenými Pravidly prodeje
• změnu žadatelů o prodej obecního pozemku p.č. 1086/14 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• změnu žadatelů o prodej obecního pozemku p.č. 1086/5 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• zpracování projektu na výstavbu cesty na obecním pozemku p.č. 1275/10 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• zhotovení geometrického plánu na část pozemku p.č. 651/2 v k.ú. Lovětín, na kterém se nachází místní
komunikace vedená v pasportu místních komunikací Obce Jarošov nad Nežárkou
• Rozpočtovou změnu č. 5/2012
• předloženou zakladatelskou smlouvu pro založení Místní akční skupiny Česká Kanada a zároveň souhlasilo, aby do jejího území bylo začleněno i katastrální území Obce Jarošov nad Nežárkou včetně místních částí
• text dopisu Společenství vlastníků bytových jednotek Jarošov nad Nežárkou čp. 147, ve kterém odmítá
odpovědnost obce za uváděnou závadu na obecním pozemku p.č. 219/5 přiléhajícímu k domu čp. 147
v Jarošově nad Nežárkou
• aktualizaci Plánu vodohospodářských investic na rok 2012 a léta následující
• Darovací smlouvu mezi TJ SOKOL Jarošov nad Nežárkou a Obcí Jarošov nad Nežárkou, týkající se nemovitosti st.p.č. 27 a budovu čp. 188 na ní stojící v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
• variantu č. 4 odstranění a následné výstavby mostu v místní části Kruplov
grantové příspěvky Jihočeského kraje na rok 2012.
Zastupitelstvo neschválilo
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 9/12 v k.ú. Hostějeves s tím, že majitelé sousední nemovitosti, kteří
pozemek neoprávněně užívají, budou vyzváni, aby jej do konce května 2012 uvedli do původního stavu
žádost o prodej obecního pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Lovětín.
Zastupitelstvo uzavřelo projednání závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2011 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením.
Zastupitelstvo souhlasilo
• s uložením veřejného vodovodu včetně příslušenství a přípojek na pozemek p.č. 1275/10 v k.ú. Jarošov nad
Nežárkou.
s pronájmem obecního pozemku p.č. 14/1 v k.ú. Zdešov.
Zastupitelstvo rozhodlo stáhnout záměr prodeje obecního pozemku p.č. 272/26 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu Rozbor hospodaření a provozu sportovišť v majetku Obce Jarošov nad
Nežárkou.
Zastupitelstvo pověřilo starostu Bohumila Roda zastupováním obce při jednáních na valných hromadách
honebních společenstev působících na jejím katastru.
Zastupitelstvo prodloužilo termín vyklizení obecního pozemku p.č. 9/15 v k.ú. Hostějeves do 30.9. 2012.

V Jarošově nad Nežárkou se nabízí nový druh zajímavé služby.
Nezkusíte to ?
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Dětský den v Hostějevsi
Členky ČČK a hasiči v Hostějevsi společně
uspořádali v sobotu 2. června 2012 tradiční Dětský den.
Po dlouhotrvajících deštích se počasí nakonec umoudřilo a veškeré dění proběhlo kespokojenosti dospělých
organizátorů i dětí. Těch se v této malé místní části sešlo na čtyřicet a všechny si připravených dobrot, soutěží
a her v bohatém programu zakončeném opékáním špekáčků náramně užily. Na fotografii Hanky Ondřejové je
zachycena část dětských účastníků.
Jménem všech dětí obětavým organizátorům
děkujeme!

Pozvání
V sobotu 7. července jste všichni srdečně zváni do jarošovské sokolovny na setkání
s populární dechovkou BABOUCI., která k nám opět po roce zavítá. K tanci a poslechu hraje
od 14 hodin. Pouťové posezení s příjemnými melodiemi si nenechte ujít. Máte šanci i něco
vyhrát, protože osmdesátikorunové vstupenky jsou slosovatelné!
Srdečně zvou pořadatelé

Přijeďte na festival!
Již pátý ročník Festivalu národopisných souborů z jižních Čech pořádá Jarošovská krojová družina
z Jarošova nad Nežárkou ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka v sobotu 21. července 2012 v areálu Minoritského kláštera v Jindřichově Hradci. Akce je realizována s finanční účastí Jihočeského kraje. Zahájena
bude tradičně průvodem historickou částí města. Letos poprvé diváci uvidí Českou besedu, kterou na začátek
vlastního programu zatančí na 64 krojovaných tanečníků. Potom své umění předvedou soubory Ráček, Trnávka, Javor a Javoráček, soubor z Rakouska a Jarošovská krojová družina. V případě nepříznivého počasí se program festivalu uskuteční v sále kulturního domu Střelnice. Ať to bude tam nebo tam, určitě se na nás přijďte
podívat.
Srdečně zve
Jarošovská krojová družina

Jarošovská šlapka poosmé!
Tradičně poslední sobotu v červenci, letos 28.7., proběhne závod pro
cyklistické nadšence všech věkových kategorií. Pojede se opět v okolí Jarošova
a v radouňských kopcích. Na výběr jsou dvě trasy – 30 km pro treková a crossová kola a 50 km pro kola horská. Věkové rozdělení kategorií pro ženy i muže je
na obou trasách stejné – do 20, 21-35, 36-50 a 51+ let. Prezence účastníků je od
8 do 10 hodin v areálu střelnice v lomu. Startovné je 250 Kč pro přihlášené přes
internet a 300 Kč na místě, pro děti do 15ti let v doprovodu rodičů zaplatí 50 Kč.
Po dokončení závodu je připravena tombola s pěknými cenami, dětská soutěž a
bohaté občerstvení. Večer nám zpříjemní hudební formace Rakouští chrti sira
Henryho a populární jindřichohradecký Kabanos. Více informací získáte na
www.slapka.ic.cz.
Zve a na vás všechny se těší
o.s. Jarošovská šlapka

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Léto třímá žezlo vlády,
tak už sháněj kamarády!
Užijte si pohody
v přírodě a u vody !

Co se chystá
5. 7. 2012

7. 7. 2012

7. 7. 2012

14. 7. 2012

16. - 20. 7.

21. 7. 2012

28. 7. 2012

25 8. 2012

Jarošov nad Nežárkou
„divadelní“ pouťová vycházka
sraz u Pravdovy knihovny
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
pouťové posezení s Babouky
sál sokolovny
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
pouťová merenda
areál sokolovny
20 hodin
hrají Studenská kapela a
Rakouští chrti sira Henryho
Hostějeves
Tradiční country bál na návsi 20 hodin
hraje Škuner
Jarošov nad nad Nežárkou
bezplatný počítačový kurz pro seniory
pondělí – pátek
9 – 12,30 hodin
Pravdova knihovna
Jindřichův Hradec
Festival národopisných souborů
z jižních Čech
program s Českou besedou
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Jarošovská šlapka
prezence závodníků v lomu
8 – 10 hodin
Zdešov
Hry bez hranic
areál Šipka
14 hodin

Ve druhém čtvrtletí své životní výročí oslavili
Marta Bláhová z Jarošova nad Nežárkou
Jiřina Čekalová z Jarošova nad Nežárkou
Květoslava Dočekalová v Jarošova nad Nežárkou
Zdeněk Chytra z Jarošova nad Nežárkou
Pavel Křivka z Nekrasína
Marie Křížová ze Zdešova
Petr Maňour z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Neuhort z Jarošova na Nežárkou
Sylvína Řeřichová z Hostějevse
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Šebesta z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína
Věra Vágnerová z Jarošova nad Nežárkou
Erika Vaňásková z Jarošova nad Nežárkou
Marta Vokušová z Pejdlovy Rosičky

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
Zvlášť srdečně a s velkou omluvou za nechtěné přehlédnutí, které vzniklo při přepisu seznamu jubilantů, dodatečně blahopřejeme i paní
Vlastě Vaněčkové z Jarošova nad Nežárkou !

