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Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Skončilo plačtivé léto a k závěru se pomalu chýlí i volební období 2010-2014. Hodnocení práce současného zastupitelstva oceníte Vy u volebních uren. Poměr počtu obyvatel (1110) a rozlohy Jarošova nad Nežárkou a
jeho místních částí (27,3 km2) je oproti většině obcí našeho okresu specifický. Nelze v něm prakticky nikdy odstranit pocity obyvatel jednotlivých místních částí, že se u nich nic nedělá. Nicméně následující bilance akcí provedených v tomto období Vás snad přesvědčí o tom, že zastupitelstvo se snažilo přerozdělovat finanční prostředky s péčí rozumného hospodáře.
V tomto období se také naše obec dostala z klatby pro získávání dotačních titulů. Především díky spolupráci s firmou PL Projekt paní inženýrky Lenky Procházkové se nám podařilo získat finanční zajištění na čtyři
nejdůležitější akce. Každý rok jsme také využili dotace z programu POV a Mikroregionu Jindřichohradecko.
Spousta akcí byla hrazena z rozpočtového přebytku. I tak je ale obec bez dluhů a s dostatečnou finanční rezervou.
Akce uskutečněné ve volebním období 2010-2014:
Jarošov nad Nežárkou
Výstavba ZTV 13 RD (všechny zainvestované pozemky jsou prodané), Rekonstrukce centrální návsi, Propojení
kanalizace u ČOV, Zvýšení opěrné zdi pod starým hřbitovem, Rekonstrukce předzahrádky u čp.7, rekonstrukce
veřejného prostranství Kozí plácek a u obecního domu čp.190, výstavba veřejného osvětlení na ZTV.
Ještě proběhne: Výstavba 3 bytů s pečovatelskou službou místo bývalé obecní ubytovny, Zateplení a rekonstrukce sokolovny, vydláždění hlavní cesty mezi severní bránou a kostelem na starém hřbitově, Rekonstrukce odvodnění místní komunikace ve směru k benzínové pumpě.
Hostějeves
Výstavba oplocení hospodářského dvora.
Probíhá: Výměna oken v tzv. „Buřtárně“, montáž dvou herních prvků pro děti, výstavba zvoničky.
Kruplov
Rekonstrukce účelové komunikace Nádraží-Kruplov.
Probíhá: Výstavba mostu přes řeku Nežárku.
Lovětín
Rekonstrukce místních komunikací U Černého lesa, U Tyšerů, U Křížku, oprava místní komunikace U hájovny.
Probíhá: Odbahnění a rekonstrukce Návesní nádrže.
Matějovec
Odbahnění a rekonstrukce návesního rybníčku, opravy místních komunikací.
Nekrasín
Rekonstrukce místní komunikace „U Buzků“, rozšíření veřejného osvětlení.
Proběhne: Protizáplavová opatření a úprava veřejného prostranství.
Pejdlova Rosička
Úprava a odvodnění veřejného prostranství, oprava mostu přes řeku Žirovničku.
Zdešov
Výstavba chodníku a rekonstrukce kanalizace, úprava veřejného prostranství (před KD, U Šipky),výměna vchodových dveří v KD, rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyně a vestibulu KD.
Přejeme Vám příjemný podzim a naší obci moudré voliče
Bohumil Rod, starosta
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Informace z jednání 31., 32. a 33. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:

záměr prodeje a následný prodej obecního pozemku p.č. 191/5 v k.ú. Hostějeves

záměr prodeje a následný prodej obecních pozemků p.č. 715a a 715b v k.ú.Zdešov

koupi pozemku st.p.č. 504 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou

koupi pozemku p.č. 226/2 v k.ú. Matějovec

koupi pozemků p.č. 715/d, 715/f a 715/g v k.ú. Zdešov

Zástavní smlouvu v záležitosti prodeje obecního pozemku p.č. 1086/15 v k.ú. Jarošov n. Než.

Rozpočtovou změnu č. 9/2014

firmu KOSTKA JH s.r.o. jako dodavatele na akci Zateplení tělocvičny v Jarošově nad Nežárkou

Podmínky pro přidělování pečovatelských bytů v čp. 236 v Jarošově nad Nežárkou

Způsob odprodeje vybavení bývalé obecní ubytovny zájemcům.
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 256 v k.ú. Pejdlova Rosička.
Zastupitelstvo zrušilo usnesení č. 56/2013, týkající se záměru směny části obecního pozemku p.č. 1070/4 a
části soukromého pozemku p.č. 1070/2, protože ztratilo svoje opodstatnění.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci B.j. 3 PB-PČB Jarošov nad Nežárkou

Informaci starosty o přerušení soudního řízení ve věci vydání lesů přidělených po II. světové válce obci Lovětín.
Zastupitelstvo rozhodlo, že v příštím volebním období bude opět pracovat v patnáctičlenném složení.

Informace o domácích kompostérech
Projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji číslo CZ.1.02/4.1.00/13.22407 umožní, jak již bylo avizováno, naší a dalším 65 obcím v kraji pořídit domácí kompostéry. Podmínky výběrového řízení jsou nastaveny tak,
aby byly pořízeny velmi kvalitní kompostéry s plnou zárukou po dobu pěti let. Takže se nikdo nemusí obávat
levných a nekvalitních kompostérů, které po dvou zimách mrazem popraskají po standardní dvouleté záruce.
Protože se však jedná o nadlimitní zakázku (rozpočet projektu je přes 19,5 milionu Kč), jsou v rámci výběrového řízení ty nejdelší možné lhůty. Smlouvy s dodavatelem by Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (nositel
projektu) měl uzavřít v listopadu. Jedná se ale o evropské peníze, jejichž tok se na přelomu roku prakticky zastavuje, může se stát, že budou kompostéry dodány až třeba na přelomu února a března. Kompostéry budou do
naší obce dodány najednou a občanům dále distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce. Výpůjčka bude bezplatná po dobu pěti let a poté přejdou kompostéry opět bezplatně do vlastnictví občanů.

Další zprávy z obce
V jarních měsících příštího roku budou dokončeny 3 byty s pečovatelskou službou. Zájemci o toto bydlení si
mohou podat žádost na obecní úřad, kde budou zapsáni do pořadníku. Žadatelé o byt musí splňovat následující
podmínky: a) musí splňovat věkovou hranici 70 a více let, b) nesmí vlastnit žádnou nemovitost, c) nesmí mít
žádné finanční závazky vůči obci a d) v pečovatelském bytě s nimi nesmí bydlet žádní rodinní příslušníci vyjma životních partnerů.
Obec Jarošov nad Nežárkou nabízí prodej palivového dřeva. Doprava je pro občany Jarošova a jeho místních
částí zdarma. Cena za 1 prm. je 800 Kč u jehličnatého (smrk, borovice) a 980 Kč u listnatého (bříza) dřeva.
Objednávky přijímáme na mobil: 602615319.
Nabízíme vyřazený nábytek z obecní ubytovny. Jedná se o palandy, gauče, skříňky atd. Nábytek je možné
získat pouze za odvoz. Zájemci však nesmí mít žádné finanční závazky vůči obci, či obecnímu úřadu.
V případě většího počtu bydlících rodin se podmínka vztahuje na celé číslo popisné!!!
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Jiří Hájíček v Jarošově!
Pravdova knihovna nabízí ve čtvrtek 9. října 2014 v 17 hodin jedinečnou možnost setkat se s úspěšným
jihočeským spisovatelem Jiřím Hájíčkem, dvojnásobným laureátem ceny MAGNESIA LITERA za knihy Selský baroko a Rybí krev. Přijďte si poslechnout autorské čtení i vyprávění o jeho tvorbě, případně se podělit o
zážitky a dojmy z četby jeho knih.
Knihovna ale chystá i další zajímavé počiny - v listopadu výstavu dokumentů ze „zlatých obcí“ krajských kol soutěže Vesnice roku 2014 a v prosinci výstavu Mandaly Jaroslavy Chlupáčové, která se u nás již
prezentovala svými Obrázky pro duši. Vzpomínkovým podvečerem si připomeneme i 110. výročí úmrtí patrona
knihovny Františka Pravdy a k jeho osobě se vztahující akce, které jsme uskutečnili během letošního roku a při
kterých jsme se spolu báječně pobavili.

Jarošovská krojová družina v Domě gobelínů
Jarošovská krojová družina bude vystavovat svoje kroje v jindřichohradeckém Domě gobelínů.Vernisáž výstavy, na které družina vystoupí, se koná v pátek 10. října 2014 v 16 hodin. Výstava potrvá do
neděle 7. prosince 2014. O její slavnostní ukončení se opět postará Jarošovská krojová družina se svým adventním programem. Nenechte si tento zážitek ujít.

Ještě jednou Katapult…
Že se akce vydařila, netřeba opakovat, potvrdit to jistě mohou dlouhé zástupy spokojených účastníků.
Nemalý podíl na jejím úspěchu měla i firma JIHOTVAR BETON s.r.o. Nedopatřením nebyla v minulém čísle
zpravodaje uvedena mezi sponzory, za což se jí i jejím zaměstnancům, kteří se na zabezpečení akce výraznou
měrou podíleli, touto cestou omlouváme.
Milena Kodýmová

Rozsvícení vánočního stromu
Jarošovská krojová družina založila loni pěknou tradici. Pozvala spoluobčany na zahájení adventu do
sálu Hospody Pod Kostelem, kde účastníkům akce předvedla svůj adventní program plný zpěvu, pranostik i
tradičních zvyků. Na návsi jsme pak společně byli svědky rozsvícení vánočního stromu, u kterého jsme si s
„krojovkou“ mohli zazpívat i koledy. Ke stejně laděnému setkání jste všichni zváni i letos v sobotu 29. listopadu opět do sálu Hospody Pod kostelem, následně pak i na náves. Procvičte si koledy a určitě přijďte!

Jarošovský fotbal
I když se našim fotbalistům právě zrovna moc nedaří a nebo právě proto, přijďte fandit na domácí zápasy, které se uskuteční v následujících termínech:
sobota 11. října
16 hodin
Jarošov nad Nežárkou—Číměř
sobota 25. října
14,30 hodin
Jarošov nad Nežárkou—Český Rudolec
sobota 8. listopadu
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou—Nová Včelnice B
sobota 15. listopadu
13,30 hodin
Jarošov nad Nežárkou—Staré Město pod Landštejnem.
Radost nám ale dělají naši starší žáci, kteří si zdatně vedou v okresním přeboru své kategorie a pohybují se na
čele tabulky! Nová krev nám tedy dává naději, že jméno naší obce bude zase spojováno s dobrým fotbalem.

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

4. října 2014

9. října 2014

10. října 2014
11. října 2014

18. října 2014

Zase rána mlhavá,
podzim už nám nastává...

8. listopadu 2014

15. listopadu 2014

22. listopadu 2014

29. listopadu 2014

prosinec 2014

Jarošov nad Nežárkou
Sjezd a zamykání řeky Kameničky
sraz u TEBA v Nové Včelnici
po dojezdu Mejdan utopenců v Hospodě Pod Kostelem
Jarošov nad Nežárkou
Setkání se spisovatelem Jiřím Hájíčkem
Pravdova knihovna
Jindřichův Hradec
Vernisáž výstavy krojů Jarošovské krojové družiny
Dům gobelínů
Lovětín
Tradiční posvícení
Hospoda U Kouřící Veverky
hraje Globus 2
Zdešov
Havelské posvícení a Rybí hody
kulturní dům
Lovětín
Poslední leč
Penzion U Mertů
hrají Vrbovci
Jarošov nad Nežárkou
Poslední leč
sál sokolovny
hraje Studenská kapela
Jarošov nad Nežárkou
Setkání seniorů
sál sokolovny
hraje Řečická kapela
Jarošov nad Nežárkou
Rozsvícení vánočního stromu s adventním programem
Jarošovské krojové družiny
Hospoda Pod Kostelem
Jarošov nad Nežárkou
Ohlédnutí za Pravdou
Mandaly Jaroslavy Chlupáčové
Pravdova knihovna — více informací na pozvánkách

Ve třetím čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
Miloslav Bejda z Jarošova nad Nežárkou
Karel Filípek z Jarošova nad Nežárkou
Markéta Chudomelová z Jarošova nad Nežárkou
Bohumila Kocourková z Hostějevse
Milan Krátký z Jarošova nadNežárkou
Anna Kroupová ze Zdešova
František Maršík z Jarošova nad Nežárkou
Karel Mert z Jarošova nad Nežárkou
Marie Nováková z Jarošova nad Nežárkou
Marie Pelikánová ze Zdešova
Václav Roh z Jarošova nad Nežárkou
Alena Steffalová z Hostějevse
Jaroslava Švejdová z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslav Vágner z Jarošova nad Nežárkou
Miloslav Vetyška ze Zdešova
Miloslav Vetýška z Pejdlovy Rodičky
Miloslav Zíka z Lovětína

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

14 hodin

17 hodin

16 hodin
20 hodin

18 hodin
20 hodin

20 hodin

15 hodin

14 hodin

