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Vážení sousedé,
je mi velkou ctí, že mohu okomentovat událost, která se nestává každý rok. Naše obec v letošním krajském kole soutěže Vesnice roku obsadila první místo! Toto vítězství beru jako zúročení společné práce a aktivit
většiny našich obyvatel. Někdo pokračuje ve šlépějích předchozích generací, jiný zase přinese zkušenosti odjinud.
Okolí naší domoviny se tak postupně neustále zhodnocuje.
Soutěžili jsme podruhé. Poprvé, v roce 2011, byla oceněna Pravdova knihovna a občanské sdružení Srdce
Jarošova. Ve čtyřleté proluce se nám podařilo vypilovat úroveň všech bodů, které soutěžní komise velmi pečlivě
sleduje a hodnotí. Naše vítězství je velkou výzvou, ale především závazkem. Čeká nás spousta práce. Sedmého
srpna bude Jarošov nad Nežárkou v areálu sokolovny pořádat slavnostní předání cen soutěže všem zúčastněným
obcím. Po uskutečnění oficiálních ceremonií (jsou uvedeny v pozvánce) oslavíme toto vítězství všichni společně.
Jste srdečně zváni!
Ale pozor, i tento den patří mezi prověrkové! Mezi oficiálními hosty budou i někteří členové celostátní
komise, ale také zástupci obcí, nad kterými jsme v soutěži zvítězili. Zejména oni budou zvědaví, čím jsme si prvenství vydobyli. Je tedy na nás, v jakém světle život naší obce ukážeme.
Samotná prezentace v republikovém kole je čtyřhodinová. Proběhne na přelomu srpna a září. Dojde při ní
i k návštěvě místních částí. Věřím tomu, že se nám povede odvést stejně kvalitní práci, tak jako tomu bylo
v krajském kole, za kterou děkuji všem zúčastněným.
Přeji Vám léto plné pozitivní energie
starosta Bohumil Rod

Jarošov nad Nežárkou
se svými místními částmi Hostějeves, Kruplov, Lovětín, Matějovec, Nekrasín, Pejdlova Rosička a Zdešov je

Vesnice Jihočeského kraje 2015!
Jarošovská škola získala plaketu „Přírodní zahrada“
Dobrou zprávu přinášíme také z jarošovské základní školy. V minulých dnech jsme získali pro naši školní
zahradu plaketu „Přírodní zahrada“ a zařadili jsme se tak do sítě Přírodních zahrad, jejichž certifikaci uděluje
občanské sdružení Přírodní zahrada se sídlem v Jindřichově Hradci.
Vstupní prostor do školy bude zdobit tabulka s ježečkem, která stvrzuje, že hospodaříme a žijeme podle
zásad, které jsou pro přírodní zahradu zásadní – nepoužíváme pesticidy, umělá rychle rozpustná hnojiva a rašelinu
pro zlepšování půdy a splňujeme i další kritéria, která jsou důležitá a pro přírodní zahradu typická. Snažíme se,
aby naše zahrada byla přívětivá k dětem, ale vítáme i všechny živočichy, kteří se zde objeví a obohatí rozmanitost
naší zahrady.
Samozřejmě máme velkou radost z dosažení tohoto cíle, ale co je pro nás zcela zásadní – vedeme děti
k tomu, aby byly hodně a rády venku, aby přírodu poznávaly, učily se v ní dobře chovat, staraly se o rostliny a
živočichy a jednou, až vyrostou, aby přírodu a vše živé chránily a milovaly. A tomu bude , doufám, naše krásná
školní zahrada napomáhat i v dalších letech.
Děkujeme všem, kteří nám na zahradě pomáhají a těšíme se, že se bude i dále rozvíjet do krásy!
Eva Vlková
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Jarošovský zpravodaj
Informace z jednání 5. a 6. schůze zastupitelstva

Zastupitelstvo na svých schůzích kromě obvyklých procedur jednalo o těchto záležitostech:
Zastupitelstvo schválilo:

záměr prodeje obecních pozemků p.č. 612/2 a 546/3 v k.ú. Zdešov

záměr směny pozemků – dílů b, e, f oddělených p.č. 678 v k.ú. Zdešov a dílu c, odděleného z p.č.
715/4 v k.ú. Zdešov

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

Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s firmou Koutník a Partner, auditorská kancelář, s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 377 01 České Budějovice

finanční odměnu pro JUDr. Jiřího Drahotu za právní porady a zastupování obce v rámci vymáhání
pozemků a staveb v k.ú. Lovětín po firmě Lesy České republiky, státní podnik – č.j. 2 C 54/2013, 19
Co 805/2015

Rozpočtovou změnu č. 5/2015

firmu Antonín Krňa, s.r.o. Kardašova Řečice jako dodavatele stavebních prací pro akci „Úprava veřejného prostranství v Hostějevsi“

výběr firem pro výběrové řízení na akci „Výstavba sběrného dvora v Jarošově nad Nežárkou“

návrhové studie na ozelenění a revitalizace zeleně v místních částech a postupuje je do komunitního
plánování v jednotlivých místních částech

zvýšení odměn zastupitelů o 3,5% s účinností od 1. 5. 2015 na základě aktuální změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev

účast obce v soutěži Vesnice roku 2015.
Zastupitelstvo uzavřelo na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb. projednání závěrečného účtu Obce Jarošov
nad Nežárkou za rok 2014, jehož součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření, vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo pověřilo:

starostu dalším jednáním ohledně koupě soukromého pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Matějovec pro potřeby zřízení komunitní kompostárny a řízené skládky inertního materiálu

Radu obce schválením dodavatele stavebních prací na akci „Zateplení Pravdovy knihovny Jarošov
nad Nežárkou“ a na akci „Nákup techniky na zpracování bioodpadu“.
Zastupitelstvo rozhodlo:

vyvolat jednání s odborem dopravy Jihočeského kraje a ostatními kompetentními orgány ohledně
řešení dopravní situace na silnicích I. třídy procházejících obcí Jarošov nad Nežárkou

vyhovět žádosti MAS Česká Kanada o.p.s., Masarykovo náměstí 168/II, 377 01 Jindřichův Hradec o
prodloužení doby splatnosti poskytnuté půjčky v projektu „Zvyky a tradice po obou stranách hranice“ pouze do 30. 9. 2015.
Zastupitelstvo přijalo 4 ks dýchacích přístrojů jako dar od SDH Jarošov nad Nežárkou.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty k přípravám krajského vyhlášení soutěže Vesnice roku
2015 v naší obci.
Aktuálně z obce
Během letních měsíců dojde k ukončení výstavby a kolaudaci tří bytů s pečovatelskou službou na místě bývalé
obecní ubytovny. Byty budou obsazovány dle pořadí došlých žádostí žadatelů splňujících podmínky stanovené
zadavatelem dotace.
V červenci bude zkolaudována akce Zateplení sokolovny v Jarošově nad Nežárkou.
Naše obec se stala vlastníkem 98 ha lesních pozemků a nemovitostí v k.ú. Lovětín. Jedná se o zkonfiskovaný
majetek Černínů po druhé světové válce.
Zbylo ještě několik kompostérů, vzhledem k tomu, že si je nevyzvedli lidé, kteří si je zamluvili, mohou se přihlásit další zájemci. Rezervace kompostérů se tímto ruší.
Co je před námi:
Zateplení Pravdovy knihovny - za pomoci dotačního titulu,Výstavba dětského koutku v Lovětíně, Rekonstrukce návsi v Hostějevsi, Rekonstrukce návsi a protizáplavová opatření v Nekrasíně, Rekonstrukce místní komunikace v Lovětíně - za pomoci dotačního titulu POV, Výměna kotlů v sokolovně a Pravdově knihovně, Nákup
techniky pro zpracování bioodpadu - za pomoci dotačního titulu a Výstavba a přemístění sběrného dvora.
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Pravdova knihovna o prázdninách
Jako každý rok se o prázdninách trochu mění provozní doba. Pro čtenáře bude knihovna otevřena
vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin. Letos to má ale ještě jeden háček. Knihovna má před sebou velkou změnu k lepšímu. V druhém pololetí letošního roku totiž dojde k zateplení budovy, výměně oken a
dalším vnitřním úpravám. V současné době se vybírá stavební firma, která práce provede, není ale ještě znám
přesný termín zahájení akce. Předtím však bude nutné prostory v knihovně uvolnit a knihy a nábytek na přechodnou dobu uložit jinde. Je samozřejmé, že po dobu úprav (minimálně do 30. listopadu) nemůže knihovna
fungovat. Proto vyzýváme všechny čtenáře, aby si během července přišli vypůjčit libovolný počet knih, se
kterými přechodné uzavření knihovny „přežijí“.
Milena Kodýmová, knihovnice

„Horký“ začátek léta v Jarošově
Prázdniny v Jarošově nad Nežárkou startují opravdu na plný plyn! Hned první víkend proběhne tradiční
svatoprokopská pouť a s ní řada akcí. Jejich maratón začne hned v sobotu dopoledne u sokolovny, kam TJ Sokol zve všechny sportovce, odpoledne přijedou potěšit milovníky dechovky proslulí Babouci a večer zase dává
svojí diskotékou příležitost mladým vyřádit se s DJ Frantou Jantačem Hospoda Pod Kostelem. V neděli budou
v plném provozu pouťové atrakce a po delší době si mohou věřící před obědem zajít do kostela na poutní mši.
Zbavit se přebytečných „pouťových“ kil a dobrou náladu pak v pondělí, druhý sváteční den, nabízí Pravdova
knihovna s dlouhou řadou pomocníků na tradiční pouťové vycházce. Ta je letos věnována 95. výročí Sokola a
také krásnému kruplovskému mostu, který společně pokřtíme. Určitě si to zaslouží. Připraveny jsou zábavné
discipliny i stylové občerstvení, tak přijďte, sraz je ve dvě hodiny odpoledne u „kamene“ na soutoku.

Folklórní festival
Už tomu bude 8 let, co Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou společně s Muzeem Jindřichohradecka pořádají FOLKLÓRNÍ FESTIVAL JIHOČESKÝCH SOUBORŮ v Jindřichově Hradci. Letos se potkáme 18. července 2015. Ve 13 hodin se průvodem od Střelnice přesuneme do muzea ve Štítného ulici, kde ve 14
hodin proběhne oficiální zahájení festivalu a vystoupení jednotlivých souborů. Kromě našeho nového
„Mlynářského pásma“ si budete moci zanotovat se soubory Růže z Českého Krumlova, Mladou chasou ze
Soběslavi, Lučinou z Úsilného a chybět nebude ani cimbálová muzika, tentokrát Majerán z Blanska .
Těšíme se na Vás, a kdyby snad mělo pršet, Střelnice nám nabídne přístřeší.
Přání hezkého léta zasílá Krojová družina

Svěcení zvonu v Hostějevsi
Moc milá akce nás čeká na samém konci prázdnin v Hostějevsi. Na nově upravené návsi v nové zvoničce bude v sobotu 29. srpna vysvěcen zvon, jehož výrobu jste mnozí mohli sledovat v říjnu minulého roku.
Tuto slavnostní chvíli zpříjemní svým vystoupením Jarošovská krojová družina. Tak si to nenechte ujít, akce
vypukne ve dvě hodiny odpoledne.

————————————————————————————————————————–—-

POZOR! V sobotu 11. července bude sběrný dvůr v Jarošově nad Nežárkou mimořádně uzavřen!
——————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————–
INZERCE: ČESAD Počátky, s.r.o. hledá řidiče kamionu na přepravy do Itálie,
denní dieta 40,- EUR, prémie za km, za úsporu nafty, tuzemské diety, víkendy dle dohody.
Volejte: 565 495 239, 602 490 691, 602 105 007
————————————————————————————————————–-

Blahopřejeme všem spoluobčanům, kteří v uplynulém čtvrtletí
oslavili svá životní výročí nebo jiné radostné rodinné události!
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Obec Jarošov nad Nežárkou
4. července

5. července
6. července

Všude smích a velká sláva,
každý den se nevyhrává...
Tak ať nám to vydrží,
ruka ruku podrží!

11. července
18. července
25. července

7. srpna
29. srpna

Co se chystá
Jarošov nad Nežárkou
Let´Sport
kurty u sokolovny
9 hodin
Pouťové posezení s Babouky
sokolovna
14 hodin
Jarošovská pouťová diskotéka
sál Hospody Pod Kostelem
20,30 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Poutní mše svatá
kostel sv. Prokopa
11 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Pouťová vycházka
sraz u soutoku
14 hodin
Hostějeves
Country večer
20 hodin
hraje Škuner
Jindřichův Hradec
Folklórní festival
průvod od Střelnice
13 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Jarošovská šlapka
prezence v lomu
8 – 10 hodin
start u pošty
11 hodin
Jarošov nad Nežárkou
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola
soutěže Vesnice roku 2015
13 hodin
Hostějeves
Slavnostní svěcení zvonu
14 hodin

V týdnu 30. 8.—5. 9. návštěva celostátní komise Vesnice roku 2015!

Dětský den v Lovětíně
V Lovětíně jsme si den dětí opravdu užili. Procestovali jsme celý svět - vyzkoušeli indickou batiku, v Japonsku
si zalovili poklady, projeli se lodí s indiánem, dozdobili a samozřejmě snědli italskou zmrzlinu. Museli jsme se
ale vrátit domů, abychom našli strom, na kterém rostou kromě šišek také sladkosti. Místo, kde roste, je samozřejmě lovětínským tajemstvím. Salva z vodního děla hasičů z Jarošova vše zakončila, čímž bychom jim chtěli
poděkovat. Stejně tak i Jarošovu za finanční podporu. Za všechny cestovatele Zdenka Ouhelová

