Jarošovský zpravodaj

Obec Jarošov nad
Nežárkou

1/2015
Datum bulletinu

Vážení spoluobčané!
Jaro vtrhlo do našich domovů a s ním i radost z delších a delších, sluncem prozářených dnů. Začínáme
uvažovat nad tím, co musíme všechno stihnout, kolik kilo shodit a tak dál, vždyť to znáte sami nejlépe. Do období odehrávajícího se kolem největšího křesťanského svátku Vám přeji pokud možno žádné oběti a co nejvíce
nejen sluncem prozářených dní. K tomu si můžete ve zpravodaji přečíst i to nejdůležitější, co čeká naši obec a její
místní části. Příjemné a poklidné nejen Velikonoce.
Bohumil Rod, starosta

Kolik nás je?
K 31. 12.2014 žilo v Jarošově nad Nežárkou a jeho místních částech 1.102 obyvatel, z toho v samotném
Jarošově nad Nežárkou 754, v Hostějevsi 48, v Kruplově 26, v Lovětíně 74, v Matějovci 16, v Nekrasíně 32,
v Pejdlově Rosičce 7 a ve Zdešově 145. Na katastru žije 554 žen a 548 mužů. Oproti předchozímu roku se počet
obyvatel zvýšil o 2. K trvalému pobytu se přihlásilo 25 občanů, 27 se jich odstěhovalo.
V roce 2014 se narodilo celkem 9 dětí (2 holčičky a 7 kluků). Rozšířili počet obyvatel v Jarošově nad
Nežárkou a ve dvou místních částech – Nekrasíně a Pejdlově Rosičce. Rodičům přejeme, aby jim jejich ratolesti
rostly ve zdraví a jen pro radost.
V roce 2014 jsme se rozloučili s pěti našimi občany. Tentokrát to byly vesměs ženy, a to z Jarošova nad
Nežárkou, Kruplova a Nekrasína. S rodinami pozůstalých sdílíme jejich smutek.
Důležité sdělení!
I když je nám to moc líto, byli jsme nuceni z důvodů respektování litery zákona na ochranu osobních dat ukončit společenskou rubriku vedenou od samého počátku vzniku Jarošovského zpravodaje.
Ukončení se týká zveřejňování životních jubileí, či jmen narozených a zesnulých občanů. Akce zaměřené na tyto záležitosti budou i nadále zachovány a pořádány tak, jako doposud.
Děkujeme za pochopení.
Za obecní úřad a redakci Jarošovského zpravodaje Bohumil Rod

Informace z jednání 4. schůze zastupitelstva
Zastupitelstvo na své schůzi kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:

záměr směny části obecního pozemku p.č. 144/4 a soukromých pozemků p.č. 174/10, 174/11 a části
soukromého pozemku 256/59 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou

vstup obce do Spolku pro obnovu venkova

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o likvidaci odpadu mezi AVE CZ a Obcí Jarošov nad Nežárkou

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Jarošov nad Nežárkou a ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou

Dodatek ke Směrnici pro zadávání veřejných zakázek na rok 2015 – složení výběrové komise pro akci
„Výstavba sběrného dvora v Jarošově nad Nežárkou

Statut sociálního fondu Obce Jarošov nad Nežárkou a zásady pro použití jeho prostředků

pokácení stromů na obecních pozecích p.č. 871, 1333/7 a 1338/1 v k.ú. Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo neschválilo žádost Spolku Lungta o připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
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Informace z obecního úřadu

Aktuální výstavba
výstavba 3 bytů s pečovatelskou službou z bývalé obecní ubytovny v Jarošově nad Nežárkou-termín dokončení konec září 2015
zateplení sokolovny v Jarošově nad Nežárkou-termín dokončení stavby konec května 2015
dokončení výstavby chodníků na starém hřbitově v Jarošově nad Nežárkou
rekonstrukce parkoviště a chodníků mezi Hospodou Pod kostelem a horní návsí v Jarošově nad Nežárkoutermín dokončení stavby červen 2015
rekonstrukce šatny v základní škole-termín dokončení dodávky duben 2015
Výstavba plánovaná na rok 2015
I. etapa výstavby sběrného dvora v Jarošově nad Nežárkou (bude přemístěn k ČOV)-probíhá příprava výběrového řízení
oprava místních komunikací v Lovětíně (4. etapa v rámci dotačního programu POV)-probíhá příprava výběrového řízení, termín dokončení stavby září 2015
rekonstrukce návsi v Hostějevsi-probíhá projektová příprava, termín dokončení srpen 2015
protizáplavové úpravy a revitalizace návsi v Nekrasíně-probíhá projektová příprava
výměna řídícího systému na ČOV v Jarošově nad Nežárkou-probíhá příprava výběrového řízení
rozšíření veřejného osvětlení k zástavbě rodinných domů při silnici na Strmilov v Jarošově nad Nežárkou-probíhá příprava výběrového řízení
stabilizace krovu střechy Základní školy v Jarošově nad Nežárkou-probíhá projektová příprava
výměna střešní krytiny na hospodářských budovách jarošovské fary (budovy jsou v majetku obce)-probíhá
příprava výběrového řízení a čekáme na vhodný dotační titul
Žádosti o dotace
zateplení Pravdovy knihovny-podaná žádost, možnost získání až 90% finančních prostředků
doplnění vybavení komunitní kompostárny-podaná žádost, možnost získání až 90% finančních prostředků
na nákup nosiče na kontejnery, kontejnerů a štěpkovače
revitalizace alejí a parků I. etapa Jarošov nad Nežárkou a Zdešov-příprava žádosti, možnost získání až
80% finančních prostředků na prořezávku stromů a nákup nových stromů k výsadbě
Kompostéry
Případní zájemci o kompostéry se ještě mohou přihlásit do pořadníku na obecním úřadě. Prozatím jsou volné
kapacity. V případě jejich dodání, které očekáváme v podstatě každým dnem, musí obec během třiceti dnů
uskutečnit jejich předání. Kompostéry za vysoutěženou cenu 2.722 Kč budou pět let v zápůjčce. Po pěti letech
dojde k jejich odprodeji za desetinu ceny. Dle smlouvy nesmí kompostéry stát na obecních pozemcích ani být
předávány třetím osobám. Žadatel musí být majitelem nemovitosti se zahradou v katastru obce a jejích místních částí. Přihlášky posílejte na mail: (obec@jarosov.cz, anebo rod@jarosov.cz). Vzorový kompostér je umístěn ve sběrném místě u obecního úřadu. Žadatelé obdrží kompostéry po podpisu smlouvy na obecním úřadě.

Zákaz vyvážení větví a dřevního odpadu k vodojemu!
Vzhledem k množícím se černým skládkám při každoročním skládkování větví a dřevního odpadu na
prostranství u vodojemu na cestě k Lovětínu, bylo přikročeno k zákazu vývozu a skládkování jakéhokoliv
materiálu do těchto míst.
Občané mohou větve a dřevní odpad vyvážet na prostranství u čistírny odpadních vod v Jarošově nad
Nežárkou, k ukládání ostatního odpadu je určeno sběrné místo u obecního úřadu . Ukládání jakéhokoliv odpadu na jiná než místa k tomu určená bude považováno za porušení zákona o odpadech s patřičnými
důsledky.
Obecní úřad Jarošov nad Nežárkou
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Školní střípky
Za okny krásně svítí slunce, jaro je v plném proudu. Ve třídách na parapetech vykukují první kousky zeleného
osení, ze školní zahrady doléhá křik dětí. Ze šatny postupně mizí zapomenuté čepice a rukavice, věšáky pomalu
rozkvétají lehkými bundami v pastelových barvách. I příroda se brzy celá oblékne do nového šatu…
Naše třídy přírodu předstihly. Nový šat mají od loňského podzimu. Díky zřizovateli, Obci Jarošov nad Nežárkou, se během několika týdnů podařila rekonstrukce všech tříd – od stropů, přes rozvody elektřiny, až po vymalování. Nutno podotknout, že za plného školního provozu.
Ráda bych touto cestou poděkovala nejen zřizovateli a pracovníkům firem, které se na rekonstrukci podílely,
ale i vyučujícím a žákům za jejich každodenní flexibilitu, ukázněnost a respektování všech pokynů. Můj velký
obdiv mají žáci 3. a 4. ročníku spolu s paní učitelkou Mgr. Evou Vlkovou, kteří byli po celou dobu rekonstrukce na „odloučeném“ pracovišti v prostorách Pravdovy knihovny. Tímto děkujeme i paní Mgr. Mileně Kodýmové za poskytnutý azyl.
Tím však výčet oprav nekončí…Nový šat oblékne na konci března i naše šatna! Zastaralé kovové vybavení bude opět díky zřizovateli nahrazeno novými šatními bloky.
Až půjdete kolem (třeba z jarní procházky), zastavte se, rádi vás naší krásnou školou provedeme.
Martina Plášilová
Všem pedagogickým pracovníkům naší mateřské a základní školy přeji ke Dni učitelů hodně optimismu,
dobré nálady a radosti z každodenních drobných úspěchů „svých“ dětí i žáků.
Zároveň bych chtěla poděkovat i provozním zaměstnancům za jejich práci a vzájemnou spolupráci.
Ohlédnutí za čtvrtletím
V lednu proběhla soutěž malotřídních škol v anglickém jazyce „Sunflower Games“ v Plavsku –
naše „želízka v ohni“ Ivanka Neumannová, Lucka Hemberová a Natálka Tůmová obsadila 1. místo
v rozhovorech na téma V obchodě. Gratulujeme!
V únoru jsme se vydali na Výpravu s myslivci – děkujeme panu Bohumíru Bindrovi a panu Tomáši Kučerovi
i jejich čtyřnohým kamarádům za krásné zážitky při společném pozorování zasněžené přírody!
Zúčastnili jsme se Fotbalového turnaje ve Velké Lhotě – soutěž malotřídních škol - v silné konkurenci se
neztratila družstva naší školy – mladší žáci ve složení Anežka Šimonová, Filip Běhal a Matyáš Hryzák skvěle
reprezentovali, starší žáci ve složení Josef Jiroušek,Jakub Krátký a Jakub Tyšler vybojovali krásné 3. místo. Gratulujeme!
V Pravdově knihovně „Druháci četli prvňákům“ v projektu Celé Česko čte dětem.
Březen přinesl soutěž malotřídních škol – „Mlýnek v Mladém“ – soutěž v českém jazyce – úspěšným řešitelem v kategorii 4. tříd se stal Tomáš Stoklasa. Gratulujeme! Ivanka Neumannová, Natálka Tůmová a Honzík
Hulík vzorně reprezentovali naši školu ve svých kategoriích.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům a přátelům školy za podporu a pomoc
při sběru papíru, baterií, drobných elektrospotřebičů a plastových víček!
Více informací a fotografií naleznete na webových stránkách školy www.zsjarosovnn.cz

Přijďte fandit našim fotbalistům na domácí zápasy!
muži hrají vždy v sobotu v termínech 18. dubna s Kunžakem, 2. května se Strmilovem B, 9. května se Slavonicemi B, 23. května s Horní Pěnou a 6. června s Třeběticemi B, začátky utkání v 17 hodin
starší žáci hrají vždy v neděli v termínech 19. dubna s Českými Velenicemi, 10. května se Starým Hobzím/
Třeběticemi a 24. května s Novou Bystřicí, začátky utkání v 10 hodin
starší přípravka hraje vždy ve středu v termínech 22. dubna s Dačicemi, 6. května s Jindřichovým Hradcem
B, 20. května se Strmilovem a 27. května se Slavonicemi, začátky utkání v 17,30 hodin

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí
oslavili svá životní výročí nebo jiné radostné rodinné události!
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Obec Jarošov nad Nežárkou
28. 3 – 31. 5.
3. dubna
4. dubna
4. dubna

Sluníčko už sílu má,
ranní mrazík zdolává.
Dny se dlouží, ptáci pějí,
dobré věci ať se dějí!

30. dubna
1. května

15. května
21. června

Co se chystá
Jarošov nad Nežárkou
výstava amatérských ilustrací dětských knih
Pravdova knihovna
ve výpůjčních hodinách
Jarošov nad Nežárkou
sběr železného šrotu
16 hodin
Zdešov
velikonoční hasičské závody
náves
11 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Odemykání Kameničky
odjezd od Teba v Nové Včelnici
14 hodin
po dojezdu Mejdan utopenců
Hospoda Pod Kostelem
Jarošov nad Nežárkou
Stavění máje
náves
17 hodin
Zdešov
Prvomájový retroprůvod
18 hodin
po skončení taneční zábava
hrajíVrbovci
Jarošov nad Nežárkou
Vítání občánků
Pravdova knihovna
15 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Kácení máje s pečeným volem
náves a okolí sokolovny
13 hodin

Pochvala Hostějevským!
V Hostějevsi to žije! Mají tam krásnou zvoničku a před několika dny také rozhodli o novém vzhledu návsi.
Není jim lhostejný ani vzhled okolí obce, proto se společně vypravili na jarní úklid. Když se chce, všechno jde!

