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Vážení spoluobčané!
Volební rok 2014 se pomalu a jistě chýlí ke konci. Za sebe, kolegyně a kolegy zastupitele děkuji za důvěru vloženou
prostřednictvím Vašich hlasů v komunálních volbách. Pevně věřím, že dostojíme očekáváním v nás vkládaným.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a konce roku 2014 a do nastávajícího roku 2015 především spoustu energie a chuti
hledat v každodenním, někdy i hořkém stereotypu hlavně to pozitivní.

Bohumil Rod, starosta

Dokončená výstavba
Letošní rok byl v podstatě celý ve znamení stavebního ruchu. Nejvíc rušno bylo u Nežárky v Kruplově. Začátkem prosince
zde bylo stavebním úřadem povoleno zvláštní užívání mostu přes řeku Nežárku. Následně o tři týdny později byl dokončen i
nový jez U Čejnů s rybím přechodem. Tato akce sice nebyla hrazena z rozpočtu obce, přesto se jejího života úzce dotýkala.
Byla také dokončena hrubá stavba budovy, kde stála dříve bývalá obecní ubytovna. Dojde v ní k výstavbě tří bytů
s pečovatelskou službou. A díky teplému počasí byly také dokončeny tyto akce:
•
výstavba chodníku od severní brány starého hřbitova ke kostelu svatého Prokopa
•
oprava rigolu místní komunikace ve směru na Zdešov
•
rekonstrukce návesní váhy na zvoničku v Hostějevsi
•
veřejné osvětlení ZTV RD Jarošov nad Nežárkou.
Na základě události, kdy v jedné ze tříd základní školy došlo k pádu omítky, a na následné doporučení statika bylo provedeno
snížení stropů ve všech třídách a rekonstrukce elektrických rozvodů a osvětlení.
Došlo také k odstranění havárie na vodovodním řadu mezi základní školou a školní jídelnou.

Výstavba plánovaná na rok 2015
V březnu, hned jak to umožní podmínky, dojde k zahájení prací na zateplení sokolovny.
Dále proběhne:
•
I.etapa výstavby sběrného dvora ( bude přemístěn k ČOV)
•
výměna střešní krytiny na hospodářských budovách jarošovské fary (budovy jsou v majetku obce a 50% částky bude
hrazeno z dotačního titulu pro opravu památek
•
výměna řídicího systému na ČOV Jarošov nad Nežárkou
•
rekonstrukce návsi v Hostějevsi
•
dokončení výstavby chodníků na starém hřbitově v Jarošově nad Nežárkou
•
rekonstrukce chodníků a parkoviště okolo mostu přes řeku Kameničku v Jarošově nad Nežárkou
•
oprava místních komunikací v Lovětíně ( 4. etapa v rámci dotačního programu POV)
•
rozšíření veřejného osvětlení k zástavbě při silnici na Strmilov
•
protizáplavové úpravy a revitalizace návsi v Nekrasíně.

Zprávy z obce
Příznivci kompostování se dočkají již tolikrát slibovaných kompostérů. Vzhledem k tomu, že dodávka kompostérů pro jihočeský kraj představovala v celkové hodnotě položkovou cenu do dvaceti milionů, se výběrové řízení soutěžilo podle nejpřísnějších pravidel. Bohužel muselo být zrušeno díky účasti firem nabízejících nekvalitní kompostéry. Byl jsem jedním z členů
komise nového výběrového řízení a mohu potvrdit, že ta příslovečná trpělivost přinesla růže. Vítězem se stala firma MEVACB nabízející kompostéry velmi kvalitní (KOMP 900, výška 95 cm, hmotnost 25 kg). Jejich distribuci budeme zajišťovat
pravděpodobně v dubnu 2015. Na základě rozhodnutí rady obce jsme objednali kompostérů více, než bylo zájemců. Další
případní zájemci o tento výrobek se tedy mohou přihlásit na obecním úřadu. Podmínkou je složení desetiprocentní částky a
kompostér nesmí být umístěn na obecních pozemcích. Na jedno čp. bude vydán maximálně jeden kompostér.
Stejně tak se mohou do pořadníku přihlásit zájemci a zájemkyně o bydlení v nově budovaných bytech s pečovatelskou službou. Podmínkou je věk nad 70 let a zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost.
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Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání
vzalo na vědomí
•
ověření mandátu všech nově zvolených členů zastupitelstva
•
složení slibu všech členů zastupitelstva
zvolilo
•
Bohumila Roda uvolněným starostou obce
•
Helenu Vaněčkovou neuvolněnou místostarostkou obce
•
Václava Kostku, Miroslava Kučeru a Alenu Steffalovou neuvolněnými členy rady obce
•
finanční výbor obce ve složení předsedkyně Alena Bindrová , členové Bohumír Bindr a Milan Doležal
•
kontrolní výbor ve složení předseda Petr Kadlec, členové Lubomír Březina a Jaroslav Mynář
•
Milenu Kodýmovou stálou zapisovatelkou z jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo určilo jednacím dnem pro jednání rady pondělí a pro jednání zastupitelstva čtvrtek.
Zastupitelstvo schválilo
•
odměny funkcionářů obce, výborů zastupitelstva i řadových členů zastupitelstva v dosavadní výši
v souladu s platnou vyhláškou
•
Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na dotaci akce „Zateplení tělo
cvičny v Jarošově nad Nežárkou“.
Zastupitelstvo uložilo svým členům
•
předložit na příštím zasedání případné připomínky a návrhy na změny v Jednacím řádu zastupitelstva
•
podílet se na organizačním zajištění i průběhu setkání seniorů dne 22. listopadu 2014. (Za jeho příjemnou atmosféru písemně poděkovala organizátorům paní Sylva Řeřichová z Hostějevsi).

Informace z jednání 2. a 3. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:
•
prodej obecních pozemků , p.č. 715/28, p.č. 715/29 a p.č. 715/33a v k.ú. Zdešov
•
koupi pozemků p.č. 715/30, p.č. 715/31, p.č. 715/32 a p.č. 715/34 v k.ú. Zdešov
•
platnost dosavadního Jednacího řádu Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
•
cenu vodného a stočného na rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014
•
schodkový Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2015
•
Střednědobý rozpočtový výhled Obce Jarošov nad Nežárkou na období 2015 – 2017
•
Program obnovy venkova Obce Jarošov nad Nežárkou na léta 2015 – 2019.
Zastupitelstvo neschválilo koupi pozemků p.č. 573/6 a p.č. 577/2 v k.ú. Zdešov.
Zastupitelstvo rozhodlo odložit projednání Plánu investic ČEVAK v lokalitě Jarošov nad Nežárkou pro rok
2015 na jednání některého ze svých dalších zasedání.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2014.
Zastupitelstvo přijalo finanční dar od PaedDr. Jaromíra Mikoláška, majitele firmy Profeskontakt s.r.o., a
schválilo jeho rozdělení určeným příjemcům.

Poděkování
Oddíly mladých fotbalistů a mladých hasičů děkují PaedDr. Jaromíru Mikoláškovi za poskytnuté finanční dary
pro jejich činnost v roce 2015.
K poděkování se připojuje i Pravdova knihovna, která finanční dar pana Mikoláška v roce 2014 použila jako
příspěvek na úhradu dopravy při letním výletu občanů Jarošova na Nežárkou, Lovětína a Nekrasína do působiště patrona knihovny Františka Pravdy do Hrádku u Sušice.
Nabídka zaměstnání — Přijmeme pracovníka na obsluhu recyklační linky. Místo výkonu práce provozovna
Stojčín. Třísměnný provoz. Kontakt: Ing. Pavel Kröpfel, tel. 565 383 176, CableX – Servises s.r.o., Stojčín, email: cablex@volny.cz
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Vánoční stromek Hostějevsi a v Nekrasíně
V neděli 30. listopadu v 16,30 hodin se po dlouhé době opět rozsvítil vánoční stromek za hojné účasti
občanů i v osadě Hostějeves.Tento krásný vánoční stromek nám daroval pan PAVEL BIERNAT z Nové
Včelnice.
Moc děkují občané z Hostějevsi a Pejdlovy Rosičky.

Alena Steffalová
Ve stejný den se při stejné příležitosti sešli i občané Nekrasína. Ti si společně s vánočním stromkem nasvítili i
tamní krásnou kapličku.

Mikulášská besídka v Hostějevsi
V neděli 7. prosince od 15 hodin
bylo pěkně rušno v „Buřtárně“ na hostějevské návsi. Sešla se tu spousta dětí se
svými rodinami na mikulášské besídce,
kterou si všichni dohromady hezky užili.
Členky
a
členové
MSČČK
Hostějeves
tímto
děkují
všem zúčastněným za společně sdílenou
předvánoční atmosféru a zvláště pak panu Josefu Ondřejovi za ohňostroj, který na závěr „vyprovodil čerta do
pekla“.
Kateřina Tobiášová

Obnovená Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou oslavila své 10. narozeniny
V sobotu 13. prosince se zaplnil sálek v Hospodě Pod kostelem všemi, kdo pozvání na oslavu přijal. Ve
svých 10.letech má Krojová družina za sebou na 140 vystoupení. Za tu dobu se stala známá v okolí i za hranicemi kraje a stále připomíná naše tradice a krásné blatské kroje. Podrobnosti najdete na internetových stránkách
obce Jarošova, na facebooku i ve fotokronice, o kterou se pečlivě stará Zdenka Ouhelová.
Nezaháleli jsme ani v roce 2014.. Poctou pro nás bylo vystoupení při příležitosti návštěvy prezidenta
republiky v J.Hradci 18. února. Kromě zpěvu a tance jsme také besedovali, v únoru Marie Šlechtová vyprávěla
o folklóru, krojích i krojové družině v ZŠ Plavsko, s ukázkami malování velikonočních kraslic jezdila po školách Vlasta Nejedlá společně s vnučkou Natálkou. Velikonoční program jsme předvedli v Muzeu Jindřichohradecka při vernisáži výstavy Malovaná pomlázka nebo při Velikonoční veselici v Muzeu fotografie. Zatancovali
jsme si na náměstí Míru v rámci oslav 20. výročí založení Sparkasse. Od té doby máme novou nadšenou členku
Gábinu. Sedmý ročník festivalu byl v pravdě letní. Kdo přišel, mohl vidět čtyři soubory, které vystupovaly
v J. Hradci poprvé a nechyběla ani cimbálovka. Dvakrát jsme si zazpívali na svatbě. Moc pěkná byla i výstava
blatských krojů v Domě gobelínů v J. Hradci. Kroje i doplňující předměty zapůjčila ze sbírky svého otce Josefa
Mikla Vlasta Nejedlá. Krojová družina vystupovala jak při vernisáži, tak i při zakončení v druhou adventní neděli. Adventní program „Od Kateřiny k Vánocům“ mohli vidět diváci na Střelnici v J. Hradci, ale hlavně při
rozsvěcení stromu v Jarošově nad Nežárkou. Ještě jednou se omlouváme, těm, kteří se do sálku nevešli, příští
rok se polepšíme. Týden nazpět jsme zazpívali i seniorům v jarošovské sokolovně.
Dárkem pro Krojovou družinu je nadšení členů a příchod dalších přátel - jak dospělých Pepy, Jendy,
Aničky, Nadi, Gábiny - někteří dojíždějí i z J.Hradce, Hatína nebo Rodvínova, ale od září i dětské skupinky
našich nejmladších, které vede Zdenka s Věrkou. Je jich pěkná řádka: Anička, Natálka, Lucinka, Kara, Terezka,
Járinka, Martinka, Tadeáš, Honzík, Matěj a Dominik.
Hodně dětí je místních, ale jsou
také
z Rodvínova, Lovětína, Skrýchova, Políkna a Hostějevsi. Díky všem za čas, za to, že věnují péči svým krojům.
Díky všem, kteří Krojovou družinu jakkoliv podporují i všem našim příznivcům.
Šťastné vykročení do další desítky a šťastné vykročení všem do nového roku 2015
za Krojovou družinu z Jarošova nad Nežárkou přeje Marie Šlechtová

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

10. ledna

17. ledna

21. února
Kdepak je ta zima?
Někde asi dřímá…
Nebo zabloudila?
Už aby tu byla!
Vždyť příroda touží spát,
nové síly nabírat…

28. února

21. března

28. března

Jarošov nad Nežárkou
Hasičský ples
sál sokolovny
20 hodin
hraje Klaret
Jarošov nad Nežárkou
Mandaly Jaroslavy Chlupáčové
vernisáž
Pravdova knihovna
14 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Maškarní odpoledne pro děti
14 hodin
Maškarní bál
20 hodin
sál sokolovny
hraje Studenská kapela
Zdešov
Dětské maškarní
14 hodin
Hasičský ples
20 hodin
sál kulturního domu
hraje Studenská kapela
Jarošov nad Nežárkou
Divadelní představení
ochotníků z Kamenice nad Lipou
Sál Hospody Pod Kostelem
19 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Výstava amatérských ilustrací knih
vernisáž
Pravdova knihovna
15 hodin

Ve čtvrtém čtvrtletí svá životní výročí oslavili :
František Bouda z Jarošova nad Nežárkou
Jana Hladíková z Jarošova nad Nežárkou
Karel Holický ze Zdešova
Jan Houška ze Zdešova
Vlastimil Kolář z Jarošova nad Nežárkou
Miroslav Kopka z Jarošova nad Nežárkou
Marie Kostková z Lovětína
Antonín Kučera z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Lejtnarová ze Zdešova
Blanka Pecánková z Jarošova nad Nežárkou
Vlasta Plachá z Jarošova nad Nežárkou
Jaroslava Soukupová z Jarošova nad Nežárkou
Karel Vichr ze Zdešova
Ludmila Vokušová z Nekrasína

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

