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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Pomalu se chýlí ke konci vláda dvanáctého měsíce v roce a začne
nové střídání jeho dalších kolegů v pomyslném kruhu kolem ohně. Tak nějak to zobrazila nedávno natočená česká pohádka. Přeji Vám všem jménem
zastupitelstva i pracovníků obce, abyste ve svém životě našli alespoň malinký kousek pohádky. Pohádky, která Vás posílí kouzelnou mocí pro ten obyčejný, uspěchaný život. Navštivte své blízké, na které nemáte jindy čas. Nebo se třeba jen tak projděte krajinou. Zatím sice není „ladovská“, ale i tak
má své kouzlo, někdy zvýrazněné i skromným svitem slunečních paprsků.
Tady jsme přece doma!
Děkuji všem občanům, kterým není lhostejný osud našeho společenství, tak úzce související s duchem místa, ve kterém žijeme. Jak se zpívá
v jedné písni: „ Jaké si to uděláme, takové to budeme mít.“ A je úplně jedno,
jestli tak učiníme pořádáním kulturní akce, střeleným gólem, anebo odklízením vichřicí svaleného stromu. Medvěd v obecním znaku stráží našich osm
lidských sídel. Za sebe, všechny kolegy zastupitele i pracovníky obce Vás
chci ujistit, že i v tom příštím roce bude naší prioritou, aby se nám v nich
společně dobře žilo.
Klidné prožití vánočních svátků a vydařené oslavy příchodu Nového
roku bez karambolů!
Bohumil Rod
starosta obce

Krásného životního jubilea se začátkem prosince v obdivuhodné kondici dožila nejstarší jarošovská rodačka paní Blanka Pecánková. V roce
1921 se narodila v tehdejším Jarošově, takže je
vlastně pamětnicí významného aktu — rozšíření
názvu obce na Jarošov nad Nežárkou, události,
kterou jsme si v průběhu celého letošního roku
připomínali řadou vydařených akcí. Paní Pecánkové přejeme hodně zdraví a všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdaru společného
úsilí ještě jednou upřímně děkujeme!
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Jarošovský zpravodaj
Investiční akce v roce 2013

Hostějeves – oplocení technického zázemí
Kruplov – zhotovení projektu Demolice a výstavba mostu přes Nežárkou
Lovětín — výměna vchodových dveří pohostinství U Kouřící Veverky, rekonstrukce místní komunikace U
Černého lesa, rekonstrukce místní komunikace U Tyšerů, opravy místních komunikací
Matějovec – revitalizace návesního rybníčka
Nekrasín – rekonstrukce cyklistického přístřešku a veřejného prostranství
Zdešov – výměna vchodových dveří u kulturního domu
Jarošov nad Nežárkou — zhotovení projektu Zateplení sokolovny, výměna vchodových dveří u domů čp. 189
– 190, výstavba místní komunikace v lokalitě Tyšlerův kopec, revitalizace návsi, rekonstrukce opěrných zdí u
starého hřbitova a u čp. 7, rekonstrukce veřejného prostranství na Kozím plácku a u čp. 190, elektrifikace skladu pro třídění a lisování odpadu, demolice a výstavba komínu na budově obecního úřadu.

Odpadové hospodářství
Ani letos nevyužilo zastupitelstvo obce možnost danou zákonem - zvýšení poplatku za odpad. Zvyšuje
tak podíl doplácený z rozpočtu obce. Jedinou cestou jak tyto narůstající finance snížit je poctivé třídění a následný prodej komodit. V současné době máme odběratele na PET lahve, duté plasty a igelitové folie. Tyto můžete vhazovat do žlutých kontejnerů u čp.27 a čp.190 a sběrném dvoře v Jarošově nad Nežárkou. Kelímky od
jogurtů a obaly tetrapak jsou v současné době neprodejné, nemá tedy význam se jimi nějak zabývat.Ve sběrném dvoře můžou občané odevzdat kartónový papír , noviny a časopisy svázané do balíků.
Mobilní svoz z místních částí se v roce 2014 uskuteční 20. ledna a pak se bude opakovat po čtrnácti
dnech. Pracovníci obce odváží z místa mimo výše uvedených komodit ještě nebezpečný odpad a elektroodpad.
Nevytříděné, či jiné komodity budou ponechány na místě. Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí.

Informace z jednání 25. a 26. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
• záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Lovětín
• záměr prodeje části obecního pozemku 9/4 v k.ú. Hostějeves
• záměr směny části obecního pozemku p.č. 1070/4 a části soukromého pozemku p.č. 1070/2 v k.ú. Jarošov
nad Nežárkou
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 218/4 v k.ú. Pejdlova Rosička
• vyhotovení geometrického plánu ke směně obecních pozemků p.č. 56/12, 17, 32, 33, 40, 41 a soukromého
pozemku p.č. 36/5 v k.ú. Matějovec
• Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2014
• návrh ČEVAK Jindřichův Hradec na kalkulaci vodného a stočného v roce 2014
• rozšíření OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v bodě osvobození a úlevy
• doplnění žadatelů - vlastníků soukromých pozemků p.č. 604/6 v k.ú. Zdešov, p.č. 1065/5 a 1065/11 v k.ú.
Jarošov nad Nežárkou do Změny č. 1 Územního plánu Obce Jarošov nad Nežárkou
• odpis nedobytných pohledávek za místní poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období 2005 - 2013
• odpis úplné pohledávky po zesnulém dlužníkovi bez dědiců
• odpis nedobytné pohledávky již neexistujícího subjektu
• složení komisí pro inventarizaci majetku obce za rok 2013
• pokácení stromů na obecních pozemcích (viz příloha zápisu).
Zastupitelstvo přijalo dar - část vodovodního řadu - od soukromých majitelů v k.ú. Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo zrušilo své usnesení č. 6/2012, týkající se záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 612/2 v
k.ú Zdešov.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
•
odpověď obecního úřadu na žádost majitele soukromého pozemku o změnu názvu pozemku p.č. 1034/5 v
k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
žádosti majitelů soukromých pozemků p.č.1033/1, 1034/2, 1034/7 a 1065/3 o změnu v Územním plánu
Obce Jarošov nad Nežárkou a postoupilo je k vyjádření pořizovateli a zpracovateli tohoto materiálu.
.
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Uvádíme další informace Mgr. Stanislavy Novákové o prospěšnosti jógy pro život člověka:
Cestou jógy ke zdraví
Pro naši uspěchanou dobu, respektive pro každodenní život moderního člověka, vypracoval indický
mistr jógy Paramhans svámí Mahéšvaránanda za pomoci lékařů, fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků
jedinečný systém Jóga v denním životě, který je rozvržen do osmi dílů. Cvičení začíná uvolněním celého těla
(mnohdy si neuvědomujeme, že svoji fyzickou schránku ani neumíme uvolnit), a pak se cvičí „sarva hita ásany“, což v překladu znamená „cviky vhodné pro všechny“. Po tomto prvním přípravném díle následuje sedm
dalších, které jsou odstupňovány podle náročnosti od nejjednodušších k těm těžším. Každý však cvičí podle
svých možností, v józe se nesoutěží, důležité je cvičit a procítit působení ásan, nikoliv provádět složité
polohy. Systém „Jóga v denním životě“ je uzpůsoben tak, aby ho mohl dnešní člověk užívat každý den ke svému zdraví.
Jóga je také vynikající cvičení pro mnohé, které trápí tzv. civilizační choroby, z nichž na předním
místě je cukrovka (uvádí se, že v roce 2011 se u nás na tuto nemoc léčilo víc jak 825 000 lidí), nebo nemoci
pohybového aparátu. Pak je možno cvičit jógu jako speciální program se zaměřením na tyto cviky. Existuje i
jóga pro děti a pro seniory.
Proto opakujeme výzvu:
Systém „Jóga v denním životě“ cvičí na celém světě miliony lidí. Přijďte si s námi zacvičit i Vy každý čtvrtek od 18,30 hodin! Bližší informace na tel.č. 731 731 583.
Těší se na Vás
Miloslava Bínová
Olga Floriánová

Mikulášská nadílka v Hostějevsi

Všichni členové MS ČČK Hostějěves by touto cestou chtěli poděkovat za sponzorské dary a spolupráci při konání naší mikulášské besídky dne 7.12.2013 v Hostějevsi a to : ZD Rodvínov, p.Janout Benzína, p. Ondřej Ekopron, hasiči Hostějeves a obec Jarošov nad Nežárkou a v neposlední řadě všem zúčastněným.

Obec Jarošov nad Nežárkou
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Co se chystá
Jarošovský zpravodaj - čtvrtletník
vydává obecní úřad
odpovědný redaktor - Bohumil Rod
500 výtisků
zdarma
povoleno Ministerstvem kultury ČR
č.reg. MK ČR E 11683
ze dne 26.4.2001

11. ledna 2014

Jarošov nad Nežárkou
Vernisáž výstavy Portréty dětí
Pravdova knihovna
14 hodin

11. ledna 2014

Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples
sál sokolovny
hraje Klaret

15. února 2014

Vánoce, vánoce,
zas jsou tady po roce.
Pak Silvestr — velká sláva,
těžko se nám ráno vstává...

22. února 2014

Zdešov
Hasičský ples
sál kulturního domu
hraje DIXI Slavonice
Jarošov nad Nežárkou
Maškarní odpoledne pro děti
Maškarní ples
sál sokolovny
hraje Studenská kapela

20 hodin

20 hodin

14 hodin
20 hodin

1. března 2014

Jarošov nad Nežárkou
vernisáž výstavy
Ilustrace dětských knih od nás
Pravdova knihovna
17 hodin

8. března 2014

Zdešov
Retro MDŽ
sál kulturního domu
hrají Vrbovci

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili:
Karel Frühauf z Nekrasína
Vlastimil Füllsack z Jarošova nad Nežárkou
Karel Holický ze Zdešova
Jana Houserová z Nekrasína
Jaroslava Karásková z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Kopka z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Kordík z Jarošova nad Nežárkou
Marie Kostková z Lovětína
František Mert z Matějovce
Jiří Míchal z Jarošova nad Nežárkou
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Raušová z Jarošova nad Nežárkou
Hana Rošová z Jarošova nad Nežárkou
Jan Vlasák z Jarošova nad Nežárkou
Jiřina Volfová ze Zdešova

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme,
zvláště pak nejstarší jarošovské rodačce paní Blance Pecánkové !

20 hodin

