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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Už známe vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Rekonstrukce chodníku ve Zdešově. Je
jím firma Antonín Krňa s.r.o. s vysoutěženou cenou 1.075.051 Kč. Práce na chodníku započnou v měsíci dubnu.
Pracovníci této firmy rekonstruovali v loňském roce vcelku úspěšně i jarošovskou náves. Další investiční akce
probíhá v Kruplově. Firma Fübiko zde provádí rekonstrukci místní komunikace z jarošovského nádraží.Tato cesta
bude kruplovským občanům sloužit jako náhradní při výstavbě nového mostu přes Nežárku. K demolici starého a
výstavbě nového mostu dojde také v tomto roce. Právě dobíhá stavební řízení a připravujeme výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací.
Na čtvrtý pokus jsme byli úspěšní v získávání grantů Jihočeského kraje. Získali jsme 900.000 Kč spoluúčasti na
propojení kanalizace v Jarošově nad Nežárkou (Od OU k čistírně odpadních vod). Po podpisu dotační smlouvy
dojde k uskutečnění výběrového řízení a následné realizaci celé akce. Během těchto dní bychom také měli vědět,
jak jsme byli úspěšní s dotací ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu tří pečovatelských bytů v budově obecního úřadu a s dotací ministerstva životního prostředí na zateplení sokolovny v Jarošově nad Nežárkou.
Ze 13 stavebních pozemků na ZTV Tyšlerův kopec má 12 již nového majitele. U pozemku třináctého probíhají
formality nutné k uskutečnění prodeje.
Přeji Vám klidné kvetoucí jaro, které plynule přejde v léto plné příjemných zážitků.

Bohumil Rod, starosta
Kolik nás je ?
K 31. 12. 2013 žilo v Jarošově nad Nežárkou a jeho místních částech 1.100 obyvatel, z toho v samotném
Jarošově 752, v Hostějevsi 44, v Kruplově 26, v Lovětíně 75, v Matějovci 19, v Nekrasíně 30, v Pejdlově Rosičce
7 a ve Zdešově 147. Na katastru žije 557 žen a 543 mužů. Oproti roku 2012 se počet obyvatel zvýšil o 2 a zaokrouhlil na rovných 1.100. K trvalému pobytu se přihlásilo 22 občanů a stejný počet se odstěhoval.
V roce 2013 se narodili:
Daniel Lejtnar z Jarošova nad Nežárkou
Josef Kříž z Jarošova nad Nežárkou
Adam Pohlodko z Jarošova nad Nežárkou
Julie Kubaláková z Jarošova nad Nežárkou
Amata Ela Chalupská ze Zdešova
Magdaléna Vaněčková z Jarošova nad Nežárkou
Radovan Chládek z Lovětína
Adéla Svačinová z Jarošova nad Nežárkou
Prokop Krátký z Jarošova nad Nežárkou
Vojtěch Ouhel z Lovětína
Radek Hanzal z Jarošova nad Nežárkou
V roce 2013 nás opustili:
Miloslav Dvořák z Hostějevse, Miroslav Sokolík, Vladimír Kosař, Marie Vágnerová a Vladimír
Knobloch z Jarošova nad Nežárkou, Marie Korandová z Kruplova, Zdeňka Kovářová a Ladislav
Kamenický z Lovětína, Ladislav Mareš a Karel Smítka ze Zdešova.
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 27. a 28. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
•
prodej obecního pozemku p.č. 218/4 v k.ú. Pejdlova Rosička
•
prodej nově vzniklého pozemku p.č. 582/3 v k.ú. Lovětín
•
prodej nově vzniklých pozemků p.č. 9/29 a p.č. 9/30 v k.ú. Hostějeves
•
prodej nově vyměřeného obecního pozemku p.č. 218/4 v k.ú. Pejdlova Rosička
•
prodej obecního pozemku p.č. 1086/15 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
•
záměr prodeje obecního pozemku p.č. 557/7 v k.ú. Lovětín
•
záměr prodeje hasičského nákladního automobilu
•
odměny neuvolněným zastupitelům s platností o 1.1. 2014
•
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na nákup krojů pro Jarošovskou krojovou
družinu
•
personální složení výběrové komise jako dodatek ke Směrnici pro zadávání veřejných zakázek pro rok
2014
•
výběrové řízení na akci „Stavební úpravy a výstavba chodníku Zdešov“
•
výběrové řízení na akci „Demolice a výstavba mostu v obci Kruplov včetně úpravy a napojení na místní
komunikaci“
•
přihlášku do programu MMR na výstavbu tří pečovatelských bytů v čp. 236 v Jarošově nad Nežárkou
•
žádosti na zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro dotované nájemní obecní byty postavené v letech 1997—2002
•
Statut sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou a zásady pro použití jeho prostředků
•
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o výpůjčce mezi ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou a Obcí Jarošov nad Nežárkou
•
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o likvidaci odpadu mezi AVE CZ, provozovna Jindřichův Hradec a Obcí Jarošov nad Nežárkou
•
Smlouvu o poskytnutí grantu Jihočeského kraje na akci „Jarošov nad Nežárkou—propojení kanalizace“.
Zastupitelstvo rozhodlo provést doplnění žadatelů do Změny č.1 Územního plánu Obce Jarošov nad Nežárkou pouze za předpokladu jejich finanční spoluúčasti.
Zastupitelstvo přijalo:
•
finanční dar od soukromé firmy s respektováním rozdělení prostředků pro jí určené subjekty
•
dar—část vodovodního řadu od soukromého majitele
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•
Zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2013
•
vrácení žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v
letech 1997 až 2002 od MMR.

Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou oznamuje, že
zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 proběhne ve středu
2. dubna 2014 od 13 do 16,30 hodin v 1. patře budovy mateřské školy.
Pokud Vám tento termín nevyhovuje, domluvte si náhradí termín zápisu Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. Učiňte tak, prosím, co nejdříve.
Přijďte se s Vašimi dětmi podívat a pohrát si! Během zápisu si budete moci prohlédnout mateřskou školu i její
zahradu. Těšíme se na Vás.
Kontaktní místa a osoby:
ředitelna ZŠ – tel.: 384 396 123 Mgr. Martina Plášilová
kancelář MŠ – tel.: 384 396 102 Zdeňka Kučerová
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Prosba
Letos uplyne sto let od vypuknutí I.světové války. Tato událost výrazně poznamenala život i na českém venkově. Ve většině obcí tak můžeme vidět jména padlých na pomnících či kamenných deskách. U nás
stojí pomníky v Jarošově nad Nežárkou a Zdešově a na kapličce v Lovětíně visí kamenná deska. Rádi bychom
zmapovali tuto tragickou dobu a přiblížili ji dnešním generacím. Také chceme doplnit databázi padlých občanů
z Hostějevse, Nekrasína a Pejdlovy Rosičky. Zde se totiž deska s jejich jmény během let ztratila. Pomozte nám
se skládáním střípků této mozaiky. Na níže uvedených kontaktech uvítáme jakoukoliv informaci o tomto období, ať už se týká Vaší rodiny nebo obce.
Společenství příznivců obce Jarošov nad Nežárkou
Kontakt: Bohumil Rod 602615319, rod@jarosov.cz
Jaroslav Tunka 602891456

Pozvání na výlet
Letos pouťová vycházka nebude! Její obvyklý termín totiž vychází právě na pouťový víkend a to by asi
nebylo to pravé ořechové. Máme pro Vás ale více než vyhovující náhradu. Po deseti letech Vás opět zveme na
výlet do Hrádku u Sušice, dlouholetého působiště našeho vzácného rodáka a patrona jarošovské knihovny Františka Pravdy. Pamětníci prvního výletu budou mít nejen jedinečnou příležitost posoudit, jak hodně k lepšímu se
proměnil hrádecký zámek a jaké služby nabízí, ale také si připomenout příjemné zážitky z minula. Ti, kteří se
s námi vydají poprvé, také určitě nebudou litovat. Čeká je seznámení s místem Pravdova pobytu i jeho posledního odpočinku (stejně jako minule sebou vezměte nějaký pěkný kamínek), příjemní lidé i krásná příroda Pošumaví. Těší se na nás jak zámecký personál, tak i hrádečtí občané v čele se svým panem starostou.Výlet se
uskuteční v neděli 3. srpna 2014. Pohodlný autobus bude odjíždět z návsi v Jarošově nad Nežárkou v 8 hodin
ráno, návrat předpokládáme okolo dvacáté hodiny večer. Protože doprava není zrovna levnou záležitostí, příspěvek na ni činí 100 Kč za osobu. Závazné přihlášky s úhradou příspěvku na dopravu se přijímají
v Pravdově knihovně v jejích výpůjčních hodinách. Po naplnění kapacity autobusu (59 míst) budou další
případní zájemci vedeni jako náhradníci. Tak neváhejte, ať se na Vás dostane!
Těšíme se na společný prázdninový výlet
Milena Kodýmová

Hrádek u Sušice
Pohádková říše Fábula se chystá na novou sezónu
V červenci to bude rok, co v Kamenici nad Lipou otevřela svou bránu Pohádková říše Fábula. Celé léto
a podzim přijížděly do Kamenice rodiny s dětmi, aby se staly součástí pohádkového světa.
Nová sezóna začne 3. května, a to velkou staročeskou poutí. I letos se na vás těší živé pohádkové bytosti, je
připravena pohádková cesta , avšak s novým příběhem a indiciemi, které je na cestě potřeba odhalit. Kromě
tvořivých dílen a cukrárny se děti i dospělí můžou těšit na úplnou novinku - království hlavolamů.
Komu vyhládne, určitě zavítá do stylového hostince u loupežníka Bambitky, kde v otevřeném krbu praská hořící dřevo a utrmácené pocestné obslouží známé české pohádkové bytosti. A protože Pohádková říše je hlavně
pro děti, tak i tady je připravený dětský koutek a v blízkosti letní zahrádky venkovní dětské
hřiště, aby se caparti nenudili.
Více informací o Pohádkové říši naleznete na webových stránkách
www.pohadkovarise.cz
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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

4. dubna 2014

5. dubna 2014

17. dubna 2014

Pomlázka se zase chystá,
žádná z žen si není jistá...

18. dubna 2014

Jarošov nad Nežárkou
Sběr železného šrotu
pořádají hasiči

16,30 hodin

Jarošov nad Nežárkou
Odemykání Kameničky
start u Teba v Nové Včelnici
po dojezdu Mejdan utopenců
Hospoda Pod Kostelem

14 hodin

Jarošov nad Nežárkou
Vernisáž velikonoční výstavy
Pravdova knihovna

17 hodin

Jarošov nad Nežárkou
M2T slaví 4. narozeniny
sál Hospody pod kostelem

20 hodin

19. dubna 2014

Zdešov
II. ročník soutěže v Požárním sportu
start před KD
10 hodin

10. května 2014

Jarošov nad Nežárkou
Den otevřených dveří SDH
Hasičská zbrojnice
13—17 hodin

16. května 2014

Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna

V prvním čtvrtletí svá životní výročí oslavili:
Blažena Biňovcová z Jarošova nad Nežárkou
Drahomíra Čejnová z Kruplova
Vlasta Čejnová z Kruplova
Karel Kadlec z Jarošova nad Nežárkou
František Kopenec z Lovětína
Marie Kordíková z Jarošova nad Nežárkou
Františka Kromíchalová z Jarošova nad Nežárkou
Hana Kučerová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Kučerová ze Zdešova
Blažena Marková z Jarošova nad Nežárkou
Karel Samec z Lovětína
Karel Šalát z Jarošova nad Nžárkou
Marie Šalátová z Jarošova nad Nežárkou
Ladislav Šimek z Jarošova nad Nežárkou
Aloisie Vacková ze Zdešova
Marie Vacková z Nekrasína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

15 hodin

