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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Je za námi první půle roku 2014. Během něho by se mělo uskutečnit nejvíce investičních akcí v historii
obce. Jejich stručný přehled najdete kousek níže. Jinak nás čekají již tradiční kulturní i sportovní akce. Chtěl bych
poděkovat všem organizátorům těchto akcí za jejich houževnatost. Především díky ní patříme mezi obce
s bohatým spolkovým životem. A také děkuji všem, kterým není lhostejné, jak to vypadá za jejich plotem. Nebýt
jich, nevypadá naše obec tak, jak vypadá. Přeji Vám pohodové léto a těším se na setkání při některé z akcí.

Bohumil Rod, starosta
Investiční akce
Rekonstrukce chodníku ve Zdešově. Akci realizuje firma Antonína Krni, která vyhrála výběrové řízení
s nabídkovou cenou 1.281.769 Kč. V současné době se stavba dokončuje.
Demolice a výstavba mostu v Kruplově. Akci bude realizovat firma Swietelsky stavební s.r.o., která vyhrála
výběrové řízení s nabídkovou cenou 5.868.945 Kč. V současné době dochází k předávání staveniště. Shodou
okolností dojde ve stejných místech a ve stejnou dobu k rekonstrukci jezu v režii Povodí Vltavy s.p. Cena zakázky je přibližně stejná jako u mostu a realizovat ji bude firma Metrostav.
Propojení kanalizace v Jarošově nad Nežárkou. Akci bude realizovat firma Stavitelství Třeboň s.r.o., která
vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 1.648.857Kč . Dotace z Jihočeského kraje je ve výši 900.000 Kč.
Stavba bude zahájena v druhé půli července.
Oprava komunikace U křížku – Lovětín. Akci bude realizovat firma Swietelsky stavební s.r.o., která vyhrála
výběrové řízení s nabídkovou cenou 563.000 Kč. Z programu POV Jihočeského kraje jsme dostali dotaci 170.000
Kč. Stavba bude realizována v letních měsících.
Výstavba 3 pečovatelských bytů v budově obecního úřadu. Akci bude realizovat firma Kostka JH s.r.o., která
vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 3.805.765 Kč, z toho 1.800.000 Kč činí dotace z MMR. Stavba bude
realizována v termínu září 2014 – červen 2015.
Zateplení sokolovny v Jarošově nad Nežárkou. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

Pozor změna!
Vzhledem k tomu, že někteří občané si kontejnery na tříděný odpad neustále pletou s popelnicemi, rozhodla rada obce o změně způsobu jejich obsluhy. Od 1. 7. 2014 budou žluté kontejnery na plasty obsluhovány
firmou AVE CZ jednou za 14 dní. Kontejner od č.p. 27 (stará škola) bude z důvodu špatné dostupnosti přemístěn
ke sběrnému dvoru. Tříděné komodity budou nadále vybírány ve sběrných místech v Jarošově nad Nežárkou a ve
Zdešově a při pravidelných svozech z ostatních místních částí. Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí, osadnímu výboru ve Zdešově za organizaci a obsluhu sběrného místa a všem pracovníkům obce za práci, která by pro
málokoho z nás byla příjemná.

Jarošov nad Nežárkou a okolí na facebooku!
Zajímáte se o dění v obci a jejím blízkém okolí? Navštivte Jarošov nad Nežárkou na facebooku.
https://www.facebook.com/jarosovnadnezarkou?ref=ts&fref=ts
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Výzva majitelům hrobů na hřbitovech v Jarošově nad Nežárkou
Žádáme majitele hrobů, kteří dosud nemají s Obcí Jarošov nad Nežárkou uzavřenou smlouvu o nájmu
hrobového místa, aby se přihlásili na obecním úřadě.
Zároveň žádáme majitele hrobů, kteří již nemají zájem o nájem hrobového místa, kde mají příslušenství k hrobům (náhrobek, kříž, deska), aby svůj nezájem sdělili obecnímu úřadu písemně a zároveň uvedli hrobové místo do původního stavu (odstranili náhrobek, kříž, desku). Povinnost odstranění se týká jen nadzemních částí hrobů.
Děkujeme !

Informace z jednání 29. a 30. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
 záměr prodeje a následně i prodej obecního pozemku p.č.604/13 nově vzniklého z částí obecních pozemků
p.č. 604/4 a 605 v k.ú. Zdešov
 prodej obecního pozemku p.č. 557/7 v k.ú. Lovětín
 změnu žadatele o prodej obecního pozemku p.č. 1086/15 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou
 koupi pozemku pod zdešovkou vodárnou st.p.č. 75 v k.ú. Zdešov od soukromého vlastníka
 firmu ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o. jako dodavatele na akci „Jarošov nad Nežárkou-propojení kanalizace“
 firmu Swietelski stavební s.r.o. jako dodavatele na akci „Demolice a výstavba mostu v obci Kruplov včetně
úpravy a napojení na místní komunikaci“
 vyloučení firmy STAVOJIH s.r.o. z nabídky na akci „Pečovatelské byty - Jarošov nad Nežárkou čp. 236“
 firmu KOSTKA JH s.r.o. jako dodavatele na akci „Pečovatelské byty - Jarošov nad Nežárkou čp. 236“
 smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKO-KOM a.s. a Obcí Jarošov nad Nežárkou
 směrnici ke schvalování účetní závěrky Obce Jarošov nad Nežárkou
 účetní závěrku za rok 2013 a projednání závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 vyjádřením souhlasu bez výhrad
 návrh zadání změny č. 1 územního plánu Jarošov nad Nežárkou
 variantu č. 3 Návrhu na osázení středového záhonu na návsi v Jarošově nad Nežárkou.
Zastupitelstvo neschválilo rozšíření účasti obce v projektu Spolupráce (5ti místních akčních skupin)-Zvyky a
tradice na obou stranách hranice o další 4 ks krojů.
Zastupitelstvo zamítlo žádost zájemců o potvrzení platnosti svého usnesení č. 55/2007, týkajícího se prodeje
obecního pozemku p.č. 1275/9, vzniklého z části p.č. 1275/6 a části p.č. 144/26, zrušilo jej a potvrdilo platnost
následných usnesení č. 16/2013 a č. 24/2013 z důvodu revize projektu obytné zóny.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 informaci starosty o probíhajícím soudním řízení ve věci soudního vymáhání pozemků patřících bývalému
Lesnímu družstvu Lovětín, jehož je Obec Jarošov nad Nežárkou jedním z právoplatných nástupců
 konání druhé schůzky komunitního plánování úpravy návsi v Hostějevsi.

Nové koupaliště v Jarošově!
Pan Martin Plachý, majitel nového rybníka za rodinnými domky směrem k vlakovému nádraží, jej dává k dispozici ke koupání veřejnosti. Má jen jedinou podmínku, aby všichni, kteří budou koupaliště navštěvovat, jej při odchodu zanechali v pořádku. Pro slušné lidi to určitě není podmínka nesplnitelná. Respektujte ji
prosím a užívejte si „jarošovské moře“ po celé léto.
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Prázdninový provoz v knihovně
Jako každý rok, tak i letos Pravdova knihovna o prázdninách poněkud omezuje svůj provoz. Během
července a srpna ji můžete navštívit v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy od 17 do 19 hodin. Kromě vypůjčení knih a časopisů máte možnost prohlédnout si výstavu nádherných paličkovaných obrázků Libuše Mikšové
a také si vybrat některou z vyřazených knih. Cena je velmi příznivá – 5 Kč za kus. Přijďte se podívat, třeba objevíte tu, po které už dlouho marně pátráte.
Všem, kteří si chtějí v létě od četby odpočinout, doporučujeme vypůjčené knihy odevzdat, aby pak nemuseli platit pokutu za opožděné vrácení. Počítač si totiž všechno pamatuje… Na ostatní se samozřejmě těšíme
i o prázdninách.
Milena Kodýmová

Katapult v Jarošově!
Jarošovské SOPCE se podařil husarský kousek. Postarala se o to, že do Jarošova přijede KATAPULT!
Jeho vystoupení si můžete vychutnat v pátek 4. července od 20 hodin ve venkovním areálu sokolovny. Vstup
do něj je možný už od 18 hodin. Za koncert zaplatíte v předprodeji (Hospoda Pod Kostelem v Jarošově nad Nežárkou nebo Dárkový obchod Floriánek v Jindřichově Hradci) 160 Kč, přímo v místě konání pak 180 Kč. Po
koncertě následuje taneční zábava s kapelou Rakouští chrti sira Henryho. Nenechte si ujít tuhle předpouťovou
lahůdku. Na vaši návštěvu se těší a příjemný zážitek přeje Jarošovská SOPKA a sponzoři Svářecí technika
Kostka, Fruko Schulz, Izolace Radek Dočekal a Hospoda Pod Kostelem.

Přijďte na Babouky!
Rok utekl jako voda, za pár dní je v Jarošově pouť a k ní už několik let neodmyslitelně patří i setkání
s proslulými BABOUKY! Pouťové posezení s nimi se koná v sobotu 5. července od 14 hodin v areálu jarošovské sokolovny. Za příznivého počasí venku, v opačném případě v sále. Vstupné je 100 Kč. Přijďte si zatancovat
nebo jen poslechnout příjemné melodie. Všichni jste srdečně zváni!

Country večer v Hostějevsi
Nenechte si ujít tradiční country zábavu v Hostějevsi v sobotu 12. července a přijďte si zatančit nebo
jen poslechnout kapelu Škuner!

Folklórní festival jihočeských souborů
Přijměte pozvání i na další tradiční letní akci, tentokrát v režii Jarošovské krojové družiny. V sobotu
19. července se v Jindřichově Hradci koná tradiční Folklórní festival jihočeských souborů a jejich hostů. Kromě
naší pořadatelské krojové družiny se představí Mladá dudácká muzika ze Strakonic, Salajka a Salajenka
z Dambořic a Bystřina ze Zlivi. Krojovaný průvod vyjde tradičně ve 13 hodin od Střelnice. Ve 14 hodin bude
festival zahájen u Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. V případě nepříznivého počasí se festival bude
konat přímo na Střelnici. K účasti srdečně zvou pořadatelé.

Jarošovská šlapka je tu zase!
K poslední sobotě v červenci už neodmyslitelně patří prověrka vaší cyklistické vytrvalosti. Neváhejte
ani letos a dokažte sobě i ostatním, že na to pořád ještě máte!

Legendární Hry bez hranic ve Zdešově!
Předposlední srpnový víkend určitě nesmíte chybět ve Zdešově. Na legendárních Hrách bez hranic se
můžete rozloučit s prázdninami a báječně se pobavit!

Obec Jarošov nad Nežárkou
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5. 7. 2014
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Tak už jsme se dočkali,
prázdniny nám začaly!!!
Děti štěstím jenom září,
daleko je měsíc září...

19. 7. 2014

26. 7. 2014

3. 8. 2014

23. 8. 2014
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pořádá Jarošovská SOPKA
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Ve druhém čtvrtletí svá životní jubilea oslavili:
Drahuše Barvínková z Nekrasína
František Čekal z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Dvořák z Jarošova nad Nežárkou
Jana Grünnová z Jarošova nad Nežárkou
Libuše Hlavová ze Zdešova
Jaromír Hrbek ze Zdešova
Milena Kodýmová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Křížová ze Zdešova
Ivanka Kubáková z Jarošova nad Nežárkou
Miroslava Mynářová z Kruplova
Ivana Neumannová z Jarošova nad Nežárkou
Alena Pechová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Petrásová z Jarošova nad Nežárkou
Marie Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Rýpar z Jarošova nad Nežárkou
Stanislav Soukup z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Stoklasová z Jarošova nad Nežárkou
Jiří Vacek z Nekrasína
Anna Vávrová ze Zdešova
Vlasta Vejvarová z Lovětína
Jiří Vetýška ze Zdešova

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

20 hodin

14 hodin
20 hodin

13 hodin
14 hodin
8 – 10 hodin
11 hodin
7,30 hodin

14 hodin

